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i weeae Deel.

CHRISTELYCKE ^ON1QND IC H E Y T.

Den Pharifeus roemd', hy had cen wel gevallen

Aenfljn' fchimheylig',en vernifte deugdliche'en.

Chrift'lijcke Onfondichcy t was by hem niet met allen.

Des Publicaens berouw, ontfondigd' hem alleen.
Dit moet ftecn voor Folio ïzy.





D. R. C AMPHV YSENS

STICHTELYCKE
R Y M E N,

£Dm tt icfcn ofte fmgljem

Onderfcheyden in III. Deelen.

fepnftutotf ober-fitn en grootdijchicüErmeerDftt/ oocfcöe Dotcti
Dan JO.juch-fautcu g[jeco?riöcert /

tn verrijekt mee vele Copere Figuren.

Toe AMSTERDA M,

By Iacob Colom, Boeck-verkooper op het Water acn de
Kooren-nierckt Anno 1647.
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XÏ^I-i' DEN HEER
FRANCOYS VAN LIMBVRCH,

Advocact voorden E. gei echte der Stadt Amfterdam,

welvaren.

Waerde Heere, en vriendt,

Ck geve nu ander- mael aenden dagh Camphuyfent Stichtelijcke

7{ijmen, waer by gevoeght eeltige die noyc in druck geweelt lijn,

welckeickoordeele, niet van de minfte fijner wereken. Hebbe
veele de Nooten doen by vocgen,oock andere doen fuyveren van
routen, en eeuituck met vier partyen laten componeren. Voorts
hebbe ccnigeonrwerpfels, ofuyt beeldingen op lommighe fijner

1 U.wereken willen inichicken, het welcke, of ickyeder,oock V.E.
§ voldaeu lal hebben, twijffele ; dewijle des Autheurs gevoelen dies

| aeugaende,iu cenige deler fijne gedigten,daer mede febijirtteftnj-

| den. Doch tot mijn verfchoning komt dit • dat Camphuyfen Salr .

my bekende niet lang voor fijn overlijden , dat hy al wat hart on-
trent dit fijn gevoelen geyvert hadde.dcrhalven uoyt begeerde de Beeldenftraf, &c.neven fijne

wereken in druck uytgegeven foude werden.

Tot t invoegen vande printgens, hebben my beweeght dele reden : lek merekte, dat

de Wereldt hedenfdaegs , meer en meer de lelve om helft, en daer toe fich feer genegen be-

gint te thoonen, foo hebbe my ingebeelt, dat door beeltgens, defc voortrcffclijcke mans werc-»

kea, des te meer onder de man foude komen, in handen genomen, geleien worden, en profijt



Voor-reden.

'tot ftichtinge doen mochten. Soohetfoouyt valt (als ick verhoope)faImyherteIijck verheu-

gen, en mijne koften welbefteedt achten.

Ick hebbe eenige veerfkens onder de Plaetgens gerijmt,om de felve eenigfins te verlichten.'

't Wit ofte oogmerck van alle defe Lietgens eygentlijck uyt te beelden, is 't eenemael onmo-
eelijck, der halven hcbbe moeten met eenige Hiftorien , van diergelijcke ftoffen yets daer by

ontwerpen. De veerfkens van een ander (die 't beter fijn werck ware geweeft ) verwachtende,

bleven te lang achter.,- 1 werck onder de pers lijnde, moeft voort.

Ickoffere'dit allesV.E. Achtb.Verfoeckende(naer u gewoonlijcke heusheydt en befcheyden-

heyt,) mijne vrymoedigheyt te verfchoonen,in 't opdragen van een lbo flecht en gering bedrijf,

oftoeftel,'t welck de bedillers ongetwijffeIt,fal connen dienen om haere bitfige tanden mede te

ftoocken : doch verfeeckere my, foo V. E. door eenige de minfte gonft-blicke uwer oogen,

of geleerde tonge, gelieft afte geven : (hoe my eenige verfchooninge, om de goede meyninge

die ick daer in gehad;: hebbe /behoort toegepaft te worden ) dat my niemandt ter wereldt

,

als dan fbot'eenemael, ofplotfelijck fal durven op 't lijfvallen, enverguyfen.

Dit is dan op 't aldervriendelijckfte mijn verföeck en bede, 't felve te dirigeren na uwe wijfl

heyt fich gedragen fal.

Waer op my verkerende waerde Heere , lal eyndigen , Godt biddende V. E. en familie

gelieve te nemen in fijn H. befcherminghe, en V. E. Achtb. dat ick mach behoüdeu V. E.
goede gunfte, blijvende V. E. getrouwfteVriendt,en Dr

.

Jacoh Qolom.

Uyt mijnen winckel,den i. April. KJ47. Amfterdanu
AeA



Voor-reden

&fN J€u C^iftffvcftfu <££*{&

HEt is my (beminde Lefer) vry wat tegen, dat iek juyft

mede een Boeck inde Werelt moet brengen, ende
(ren miniten na fchijn) oock deel hebben aen de al-ghc-

Sotheytvan Boeck-maeek-luit, infonderheyt in

ten , waei in dagelijcks de Werelt met Boecken,

en voor al met Rijmeryen, foo gepropt word, dat het

:nochte , alleen maer de Tijtels en Op-
fchntten, 'k fwijge de B<

we! [hoe-vel onwillig) moet iek , en vinde my (omver-
fcheyden reden, g 1 vongen. Sal dérhal-

wijl't nu dochfo is als 't blijven moerjt'uwer on-
derrechtinge. e. a ran 't Boeck felfs , daer

in hebbe iek voor eei ft voorgehad , dat alle Rijmen hare

mate ofte voeten en gelijckmatig geial van fyllaben fouden

hebben, om foo wd gelden als gefongen ee konaen wor-
den , na dien doch alletlijm ofte Gedicht, (naoudt ge-

bruyeken oock ae rt van de fake) behoort foo wel lefe-
'

• Sngelijck, en foo wel Gngelijck alslefehjck te fijn.

(egge iek, op fckcre maten en voeten: 'cwelck

van we\nighe Rijmers deur-gaens na-gekomen wordt:
mende fyllaben naden fangof

roonen j daer nochtans veel eerde fang moefte

ï , na de fyllaben en dichr-mate. Hier door
_mootf>ec;;t vele fangen of wijlen (foo men

't noemt) anders te berijmen dan-fe voor- henen berijmt

ike felfs binde ickmy niet foo feer

rdenen manieien van fpreecken, ('twelck oock
' feer aen-genaem

En is) akacOunvandeHeyligeSchriftuyre. Sooickdasr '

i in, yewers mochte miflën : die in delen war beters Voort
. brengt, fa! my ende alle vromen dienft doen. In mijn
Rijm end' Dichten, lullen fonder twijffel , de rechte Oor-
delaei i en Konft-bebbers veclc fauten fien, dochmifichien
opverr' na foo veel niet als iek felfs. Wat raedt? het oor-
deel gaetwijder dan de konlt, iek fied'er meer in, dan
iek altijdt doen kan, En tegen danck moet iek fom-tijds
een faute lijden. Volheyd en aerdigheydr van fin (die voor
al moetgaen) en bevallicheydt van woorden en fyllaben,

willen niet al-tijd t'lamen : immers met my niet. Eenige
1 die, felfs ketters in de konitc zijnde, andere nochtans daer
' voor, ende haer felven alleen, voor de rechte houden, ful-

! len vele van de fauten die eygentlijck fauten zijn, over

j

't hooft Men, maer ondei-tullchcn lichtclijck 't heele

i Werck voor een faute en voor konileloos houden. Seer
|wel, 'k gun een yeder 'tvermaeck vm) zyne opinie. Iek
ben vol-daen,als maer 't Boeck fijn Opfchiifc vol-doet,

uac is: dat het u, Cbriltelijcke (of tot Chriltelijcklieyt be-
reyde) Lefer, IHchte, en meteenen vermake, 't zy door de
ftóf of konlt : waa toe voor al van nooden is dat het
klaer en verllandelijck zy. In 't v/elckc, hoe grooten vlijt

oock aen-gewent is, iek even -wel my felven niet alle-fins

heb konnen genoeg doen; gelijck iek oock duchteden Le-
fer niet tefuflen gedaen hebben. De relt al t'lamen, is ijdel

ende buvten ons, die nergens van werek moeten maecken
dan van 't geene dat vorderen kan tot onfer onlterlielijck-

cn heerlij ck-wordinge, die iek u van hei ten roe-wenfchcj,

Godt biddende, u daer in by te zijn met fodanigc genade
enhulpcals fijne Wijl'heydr, u van nooden acht.

Vaeit wel.

Iek



Tot den Lefer.

ICk ben geen Krijgs-trompet,diefoeck met ftale fpitfen

Verwoede Benden aen malckanderen te hitfen ;

Noch Vedel, die verpacht aen Venus lodder-oog

,

Natuurs aen-ritfing porr' en wacker met mijn boog

;

Maer uyt den Heyl'gen Geeft her-boren Davids Harpe,

VVelck' over-ftae'g den draffder dert'ler Dichten warpe,

Als mijn gelnytgalmt door der woleken mift en damp,
DaeronfeBorgerïchapgekoft heeft Chriftiramp :

En raed' elck Ancker-vaft fijn Ziele te veituyeu,

Aen 'cHemelfch door geloov' en hoop, die'd'ydel buyen
Zijn machtig door te ftaen van 's Wer'lts bewegenis.

Als pracht, en wal meer fond' fy met fich flepend' is.

Mij n Rijmer die uw fchenckt fulck' over-fchoone Leffen

Is weer befchoncken,als de jongfte Soon van IefTe.

Met vol-propt', in-gedruckte', en opgehoopte maer,

In Godes Rijck daervreugd in eeuwig bloeyen ftaet.

,
C> I. Vinckel.

ONtfchaker van geluck ! wat heeft u doch bewogen ?

Uw baet f ofonfe fcha ? dat ghy ons dus berooft

Van ons' vergode geeft : wiens firtne-rijeke hooft

Eerft onlangs, wel verdient, met Lauwer werd om-togen ?

lof-rij cker vult g' ü karr'met menig waen-vermogen,
Want eynd'lijck was hy uw felf-willïg vaft belooft.

Mif- gunden ghy ons 'tluck ? hy heeft doch vaft geflooft

Om ons te doen gedweeguw komen onder d'oogen.

Maer neen, ghy zij t beweegt van eender u genan :

De tweede van die naem, daer's weynig twijffel an,

Vermidts hy merekten dat fijn Srichtelijcke RYME N,
Met heylig foet vervult, fijn Rijck veel af-breuck de'en:

Dees'KAMP die heeft hy tot ver HUYSENStoegeftre'en:

ÜSJu doet lij n God'lijck Dicht deel' vyant noch befwijmé.

I.K. Hofman.

NOch Eer,nochHooge Staat, en fochtgy te verwerven,

Maer voor u Vader-landt den Hemel te beerven,

O fchrand're Hemels-knaep ! ghy hebt de wulpfe Ieugd

Al fingende geleydr, tot heyligheyd en deugd,

En na Gods wil en wet haer zedig Rijm gefchreven,

En felver voor-gegaen, met vrohjek, lieylig leven,

Een-voudig, wel te vre'en, in vreugd of tegen-fpoedt

,

Soo 't van den Hemel quam, gedijden 't u ren goed'

:

De fondaers leerden ghy, boet-vaerdiglijcken weenen,

En bouden foo Gods Kerck met levendige ileenen

;

Dus kroond u Gode'nu met wille faligheydt,

In 't vreugdig Hemel-rijck van eeuw tot eeuvrigheydt.

H.S.

DE hol-gekaeckte Dood ; wiens honger 't al vei fiockr>

Had nauw in gulfigljèydt fijn leven in-gefchockt,

En wauweid' aen de imaeck van d'af-ghekloven fchono
ken ;

Als uyt den grave quam een nare galmt gekloncken

En mijnd' het lichaem voort; en om de ziel te hael,

Quam 's Hemels Adel af, met Goddelijcke prael,

En voerd'hemop haer koets» waer voor vier Hengften

drabbelden.

De tijd-genoot die 't fag: hoe Aerd' en Hemel grabbel-

den,

Borft dus in tranen uyt : Sooderv'ick dan de Ziel,

Die in den Heere my met David onder-hiel.

rs'iet foo, o vroom gemoed, en toont u niec onetlel,

Siet hier fijn harp,en 't geen af-fchilfcrt v.;n iiju Vedel.

CV.

TOE-



T O E - E Y G E N - R Y M.

Aen de Nieuwelingen in Chriltclijckc Deugde.

—

L

IIÜÉiiiilpi
Y die u;, t's VVerelts droom onnraeckt, Ten laet- ften fijt op 't padc

j
IlïIllÉiiiillïlïïipgl

geraeckt. Datdoor GedultenHevlighcvt-TenGod- gelijckcn leven'"
' iiilïiiiiiiilii<t-'

leydj Ten leven en be-erftenis, VVaer van 't geniet, on-eyndig is. Die

üpjiitiiipiü
.'.rtgen in den ftrijd, Vel raoeds maer niet ten _ eyndc zijt

.

;. Or.'Sir? f;'.'. jl-werckj

.:: vanu.Medc-klerck;
De leflen, die ick uenfch en hoop'
Dit ghy, in uw-es Deugdes loop,

*

Of al getrouwelij ck beleeft.

Ofbeter kont dan die-fe geeft ;

De leiTen uyt uw's Hcercn Woord»
Wel dick maer noy't te veel gehoorc.



3

.

Wat fchaed de fpoor voor' c Willig peert ?

De Leei faem' is noyt fat geleert,

Doorblafen raeckt inbrand 't geen fmoockt

En 't vuyr brand ftereker, als mcn'tftoockt.

't Raet nutt'lijck al wat quaedt ontraet.

't Baet veel dat yet tot 't befte baet.

Hoe veel 't oock komt, noyt quam 't teveel

'tGheen noodigh is voor 't noodighft deel.

4. 't Is waer , door kennis van Godts Soon
Zijt gy des wer'lts begeert' o ntvloón :

De fonde, daerg' aen waert gehecht

Endoor een taeyen luft verknecht,

Daer over fucht en fchaemt g'u nu j

Daer van is nu de Ziele fchu j

Die fiet ghy nu met bet'rings wenfeh
En fmert, in uwen even-menfeh :

5. Inplaets van 't quaed byugepleegt
Eer 't hert van dooling was ontleêgt.

Word nu (door waerheyds drift gepoit)

Des Heeren jock van u gefchort :

Èn flaet oock (fonder om te fien

Na 't blinde doen van blindeliên )

De handen vlijtig aen den ploeg.

't Is veel : maer veel is niet genoeg.

C. 't Is niet genoeg op defe baen,

Daer ftil-fijn, is, te rugge gaen ;

Daer deugde deugde trecken moet,

En licht blijft ftaen die fich niet fpoedt>

Daer alle vuyl en vuylheyds fchijn

Uyt Lichaem, Ziel, en Geeft moet zijn j

Daer goet begin geeft bliek van Loon,
Maer trgu yol-duyren eerft de Kroon.

7. Waer luft is, maer geen nauwe wctt,
Haeft beurt' et dat meuquaüjck treed j

Veel qualijck tre'en maeckt lpoede-loosi
Door onfpoedt wort men moede-loos j

Door moede-loofheyd, traeg en flap

:

En dus (want quaed is quades trap)

Raeckt heel aen 't droomen die dreyg-droomt,
En valt wel die aen 't glippen koomt.

8. En recht als 't quaedt te mets verflimt,

En rothetquaedft by trappen klimt.-

Soo mede 't goed : want nut brengt nut.

En d'eene Deugd is d'anders ftut.

Wei-weten baert wel-leventheyd >

Veel wei-doen, wel bedreventhey4

;

Bedreven theyd, vaftheyd in Deugd;
Deugds vaftheyd, vafte herten-vreugd *

9. Vaft herten-vreugd, een nader fmaecfc,

Van 't onverganckelijck vermaeck 5

De nader fmaeck, een ftereker tocht

Na 't Leren dat'er word gefocht

;

De ftereker tocht, een ftereker doen,'

Een nauwer trachten, rafler fpoen,

En (fpijt, vervolging en ellend)

Een manlijck duren tot den end.

1 10.Hier is veel Leering en gedicht

Dat, tot d'Onchriften Ziel gericht,

Ü niet in uwen ftand en raeckt

;

Dan, 't ftijft al wat in deugd vermaeckt;
't Is recht vermaeck voor 't vroom gemoede
Al Mat tot waerheyds eere doet,

Tot waerheyds eere doet al 't geen

Dat ('t zytotwienjfpreecktM'aerheydsre'eri.'
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ONNVTT EN SCHAÜELYCKEN ARBEYDT.

Hoe vroet de menfche in aerdc en ftof,

En foeckt alfoo noch eere en lof,

In aller ydcl-ydelheyi

Onnutt' en fchadige arbeyt.
9



|
STICHTELICKE RIIMEN. EERSTE DE

^ Ouop die gevl gedicht of minne -klachten maekt, En menig Maegd'lijk heit fijn reynigheyt ont-

pliiipiSliiilllÉÉil
fchaekt, Uw' fin-werk is (als rechts) om finnen te verfraey—en: Maer wat van felver waft behoeft men niet te .

-t-^-Èa
M zaeyen.

2. Hou op, verweende konft, van malle Malery,

Het voedtfel van qua'eluft en fieltfche fotterny.

De jong' en teere rijs breeckt door ontydigh fwaeyen;

En wat van felver waft behoeft men niet te zaeyen.

3

.

Hou op tijdt-quiftig hooft dat J-eugen-ftory dicht,

End'onbedochteleugdt verydelt en oritfticht.

Een hongerige maegis met geen windt re paeyen;
En wat van felver waft behoeftmen niette paeyen.

4- Hou opvefdwaefde pen die foute eet-fucht ftijft,

Enloffelijk :• Krijg,van Slaen,van Moorden ichrijft;

Die tooren aeck,en nijdt,in 'therte doel?' vertaeyen:

Al wat van . ver waft behoeft men niet te zaeyen.

y. Hou op ' erwijfde handt, die, t'vvijl gy befig zijt

Met nicu &tfo< iit, (te mildt in geldt en ujt)

—

=

r_.

Staeg an een nieuwe wint van Sottigheyt Iaetwaeyen:

Al wat van zelver waft behoeft meaniec te zaeyen.

Hou op die dagh'elijcks een nieuwen vondt voor-ftele

Tot mindering van Liefd'en meerdei ingvan geldtj

Die d'Arent tot een Gier, enRavens maekt van Krayen:

Al wat van zelver waft behoeft men riiet te zaeyen

Hou Op vet gifte ton^ die 'tvolck in fonden vleytj

" Die u een Ley titer waent, maerleydend' haer veileytj

En tot u valfchen trooft Gods reden durft vei draeyen:

Al wat van zelver w?ft behoefemeh niet te zaeyen.

. Hou op,, verdoolde Ziel van u djjvaes-finnighdoenj

Hou on forg-vtildelijc-k deboöÏBeytuyttebroen.
• Berou en ramp fultgy van forten arbeydt maeyen:

Al wat van zelver waft behoeft meti met ce zaeyen.

Richt,



Stichtelijcke Rijmen.

RICHTSNOER DER BEGEERTEN,

Dwaelde Efau eertijts in't verkiefen,

Moeft hy fyn voor-recht foo verliefen,

Kieft en begeert voor alle faken

'tGecn u kan eeuwigh vrolijck maken.
A *



4 Eerfte Deel.

Sang: Shal 1 bed hergo ,- <0f : O flaep ö foete flaep.

Eyl-gieiigmenfch, Wiens giond-gedachten , 'tGeniet vanluften ruft beti achten , Deneyfchvanu

liiii^Iiilllpiiilli
gemoed, Is recht er

ËÉjÉÉ
gemoed, Is recht en goed : Maer de weghen quaet, Die gy daer toegaet: Maer de weghen quaet. Sot kiefen,

13. 14.
1. <tOJ.

Mo,

Doet menig tnenfch fijn wens veiliefen.

Hy foeckt al daer niet is te vinden

Die fich door 't Sienlijck laet verblinden.

'tls Liefd die hem aen-ftouwt,

En oock weer houdt.

Laes hy kreeg genoeg
Nam hy niet te vroeg;

Laes hy kreeg genoeg gegeven,
Socht hy 't«!5cnoeg niet in dit leven.

De befte liefd\is,l)tet ftffj Öateit;

De troufte Trouw, IJtEC ftfl) tjerlatCII,

't Schijnt droefheytjOiacr 'tverblijdt;

Want Stofen Tijde

Van gewenfehte ruft

En vol-maeckte luft:

Van gewenfehte ruftjonendig,

Is niet in't Vluchtig en Ellendig.

Ick weet een Stadt die fundament heeft,

Geboiuvt van die begin noch endt heeft:

Daer vindt (in vreucht en eer)
De meuft.li flcli we'er,

Die hem felfs verheft,

En Gods weg vcfkieft:

Die hem felfs verheft op Aerden.

O «'iflelin? waert om,aen-vaerden.

Oor-



Stichtelijcke Rijmen,
^

GOD-S ALIGHEYDTS GENOEGSAEMH EYDT.

Wat's al het goct en magt en eerc

Ten bluft in't minft het meer begeerc,

In't hart der vrome ftadich leyt,

Godfalicheyts genocchfaemheyt.
A}



Eerftc Deel.

Sang: Sal ick noch langh in heete tranen.

HiSilïliliiillillililIIl
Eeft yemandt, door geftadig draven, (Gelijckfomtijdts wel yemandthe ft.) Door angftigwoe-

len en door flaven, Dat hem gheen menfche died'er leeft, In over-vloedt, Van fchat en goedt,Te boven

ill!liliiliiiiSiii"dirlPii

a£atit

gaetftGeluck dat dient hem feerj 'tGeluck dat dient hem

Wortyemant hier foo hoogh verheven

(Gelijck doch felden yemant wort)

Dat hv,in ftaeg en pijnlijck ftreven,

Van iierckeeer-luft aen-geport,

Door hoogen ftaat,

Romeynfche daedt,

Ofkloeck veiftant,komttot de hoochfte eer:

'tls veel verworven: Maer (jenotg 1$ ItlCCïT.

- Kan yemant,Jied'er leeft, geraken

(Als doch geen menfch ter Wereltkan)

Tot fulck genietvan aertfche faken

Dat hy met ruften toe end' an
Al ruyckt, en fmaeckt,

Maer genoegt) tp meer.

Hooi r,fiet,en raeckt

Wat wel-luft geven mach:dit Luck loopt veer

En boven 'tmenfch'lijck.-Maer genoeri) tg tticet,

«t&ettoeg heeft niemant van de menfehen.

Dan die, in 'tAerdtfche door-geftre'en,

Nu viert van Aerdrfche hoop' en wenfehen,

En,(met fulcks als hy heeft, te ne'en )

Geruft en ftil,

Heeft wat hy wil,

Wil wat hv heeft ; kan wat hy poogt en doet,

Doet wat hy.kanj een Heer van fijn gemoet.

Het Aerdtfchkan niemant foo verfmaden

Dat hymeer danhy heeft niet wenfcht^

Dan



Dan diï.vin Aerdtfcheliefd* ontladen

En door Godi ftercken Otsk ontmenfcht

Na jete, tracht,

Op Bete • a hr.

van Bete. dit vol-maeckt en eeuwig is,

leefi ih'thert ^e^is.

kan niemant zijn van te ven

ooteh Heyls,daer God mc'e loont,

\ . .. te fatten derven,

Van tleeti te woonen daer God woont,
Dindie,be...

Stichtelijcke Rijmen.

Tot alle leyt

Dat God in fijnen diertft hem cver-fendt,

Den wil fijns Soons blijft doen tot aen den endc.

Belach nu.dwafe Werelts-knechtcn,

(Hoe weeldigh,iijck,cn hoogh van ftaa-

'

Belach-(e die liier 'thert niet hechten:

Jlehalven 'tHcyl datnoytveigixt,

Krijgt,ongefochr,

Eenllecht-bedocht, '

En (na u arme oordeel) a. me bl<

Al 'theyl daer gy met pijn vergeefs om wi oet.

Sang: Sttantogratiofa. <&f: O fchoonfte Fcrfonagic.

^ÉlÉiiiiïiliiïiiplll
" Deagdt, gv zijt foo ithoone, Ghv zijt foo fchoon' en waeidigh om beminnen: Gy zijt lo mildt in't

|iiEiiiliiïiiiiyiïiPïilïi=iliiiliii
. Aen allen die door u fchfe!f> ve: winnen,Dat wie u fier,, En nochtans vet„Heerrlróvcn uveikoren,Of

ï ^iiiililpiüiiilllii
fonder kennis,Eo menfchelyk begrijp moet zijn geboren,Of doorqus wen nis, Enbofe.i wil <k reden heeft verloré-

i Door



Eerfte Deel.

LOF VAN DEVGHDE,

De fchijn van deugde heeft alom
De werelt tot haer eygendom,

Maer die , die by Gods kind'ren woont
Die wort met eeuwig lofgekroont.



». Door Deugde is vin de Beeflen

De menfeh, Gods e'el gelchep, meelt onder-fchcyden:

Deugt plegen,kan de geellen

Mies ia ellende met vreugde over-fpreyden:

Deugdt wel gevat,

Is eenenfehat

Dien niernant kan ontroven:

Deugde bv 'tonaerdig

En beeitig volck verfmadigr en verfchoven,

Acht God foo «aerdig

->ti haer.den menfeh op-voert na boven

Stichtelijckc Rijmen.

De Deugde, waer ran \vy fingen,

En'thevl-bcgeeng hert toe willen wijfen,

Leve niet in'c doen van dingen

Die- Heydenf.'h-wijk mentenen,als deugd prijferij

Ofdie, geflirt

Door aerdtfeh vernuft,

Inlofzijnhoogh geicfen;

Maer in 'ebetreden

Van 'tHeylig padt dacr w'in Gods leer van lefen:

'rlsrcchc en reden

Dae I.oondcrs wil loon-hebbers Wee moet wefen.

NoodigJBg tot Deugde . Aen de Jonckheydt.

Sang: QucRadolceSirena.

maiiiiilill^liiiiplil
j3,j,

*w-«^K • E foece Meere-minne, Die foo aentreck'lijck fingt, Dat haergefang tot binnen , In 'tdiepft

iiïiSHiïtlllliliilPJillI
van 'therre dringe, Verftopc daervoor uw' ooren,Vcrleydelijcke Ieugdt,Daer vallche wordt ver-koren,

ïiliPii
Vcrlieft men ware vreugde. NO O-



Eerfte Deel.

NOODIGING TOT DEVGDÈ,

O Jonckheyt vliet 'tvermomde foet,

Werradigh fchoon 'tbedricghlijck goet

Des werelts,
J

tgeen u Ziel lal dooden
Ten zy ghy u van Deugbt lact nooden.



&'. Al is-fe fchoon bepeertk

En hcerlijck in cieraet,

'th even-wel de Werelt

Die met al 'thaer vergaet:

Daer niemanr (hoe ellendig)

Sijn hefde o\ top lag

Soohyl'' in haei inwendig

Onopgetooytbefag.

1 . Ve ::opt,niet 'slichaems leden

Met Was of dichte Wol,

Maer hebt 'tverltenr van redeni

Het hert van aendacht vol.

Gebreck van goe befitters

Geeft qua'bewoonders (le'e

Deuchrs aenvang brengt wat bitrerJ,

Maer 'tendt
?
veel foethert rac';

4. In-dien gv nu in domheyt
Het merch van uwen tijdti

Op 'tpadt dat afen om leydc

Dwaes-lultelijck veiflijt:

Die nu foo foet komt troonen,

Soo fchoon en heyP-rijck laet*c«

Sal met berou u loonen;

En noch nuf-fchien celaer.

Srichtelijcke Rijmen.

Ick eyfch niet dat gy ruftig

En' vrolijcklaet tc-2ijn,

Maer dat g'u wacht voor'r lufiig

Welcks eynde loopt op pijn.

Ick eyfch niet dat gy 'tininncn

'tMifiluftijghertbelet'^

Maer dat gy llechts uw' finnen

Op minnens waerdcr fct.

Tc willen 'tLief' ontbeeren.

Is tegens Liefds natuur.

Des Minnaers hoochft begceren.

Is dat de minne duur;

De minne kan niet duren

Als 'tMinlijck wortgeniift:

En eynd'lijck volgt'er treuren

Daer waen ficli heeft vci gift.

Laet fchijn u niet verblinden;

Schrickt niet voor deugts gedaeiif

Gy fult-fe foeter vinden

Dangyin 'teerftewaent.

Allencken,\vort hy magrip

Die ernftig \yerck begint.

EnLiefd is dubbel-krachtig

Als fy Liefs-trouw bevint,
t

TWEE^



t

»

Eerfte Dee!

T \V EE - S PR A A C K. Sang: Engelfche Echo . (©f : Malfuns.
1

ililiiiii{^ip^iliig
Hert is mybenout,Benour (helaes! ) tot in der doodt; Waer 'k my Wende,Volgt ellende,Als een fcha-

duw na. In diteenfaem woud, Wil ic^geperft door diepen noodt,Luyd uyt-fteenen, En beweenén,Al mijn

ïïpiÊIiiiiiïlïiiiïii
ramp en fcha. Ach! wanneer, Kii

;
g' ick we'cr, 't Geen ick foo beminden? $ttm eenfieec/^OCCfintet meet/

ipipiiiipiüi^ili^i
45p fuït beter tomben. Beter vinden kan ik niet. 'tXtjn qua oogen öaer arupt fjet. 'tHert my novt tot beter

iilIIÉli^lü|;ïiiiïi
riet. 't3!Sf niet imnttengfcjaett&atbliet» Hoe 't *y,hadick 't we'er-om,ten eyndc waer 't verdriet.

AEK*



• Stichteli/ckc Rijmen.

AENVECHTINGS OPMERCKINGH.
?3

Debroofe mcnfche licht'lijckfneeft

Diefteedts in weelde en welluft leeft,

Wie d'ydelheyt met luft aenfehout

Aenvechting, ftteckt hem heylfaem fout.

B 5



G.R

M.
G.R.
M.
G.R.
M.
M.

. 'kMsynden, ick ftond vaft;

'tGeluckdat löeg mymmlij'cktoej

Staats vermeeren,

Schat en eeten

Spheenen my bereydt;

'kV'oclden my ven-aft,

En ne'er gevelt,ick weet niet hoe;

1 Luck,fchoon heenen

En verdweenen,

Liet my 'therten-leyt

Wie rooft my
Soo t'onty'

Al mijn herts vermaken?

«Genbtebp
?Loö en ujp

©an ellenb tuil maften
iQuaet i^eylaes ! ) en weerdgeen qnaedt.

<&uaebtUKectquaebtafè 't>ï&obt toe-Iaet,

God, die goedt is, weert geen baet.

Wette bcfnoepen té geenïjaebt.
'tSchijnt waar, maer liever noch had ick een ander

3. Wat ick ren ofloop, £raedt.

Hoe ick my felven quel ofpijn,
'Wat ick 11ave

Hoe ick drave,

Laes ! 'tis fonder vrucht.

Sterf ver'geeffe hoop,
Wech uyt mijn hert, 'ten wil niet zijn,?,

'tis al tegen;

Heyl en Segen

Zija van my gevlucht.

G.R.

M.
G.R.
M,

,

G.R.
M.
M.

Eerfte Deel. •

Is'er dan
Niet waar an

My trooft kan gefchieden?

3©tjs/fietftan:

mitbt flecfiis ban
'fc<ü5een toanu to-tl nlfeben.

Wie kan vh'en als 'thert noch haeckt?

«© wlang foccBt/ en noept genaecftt;

Wie laet geern 'tgeen foo vermaeckt?

<©ienotï) öeter fjeeft gefntaec&t.
'tis waer: als Beter komt,wort Snooder geern ver-

4. Moedt mijn ziele moedt. [Taeclso

Wat moedt? (helaes 1

) waer op? waer na?

"

'tAerdtfche mifF ick;

Beter güT' ick:

Maer wat giflens re'en?

Vindtm' oock beter Goedt?
Het oog feyt neen;hethert feyt ja»

'tOog kan liegen;

'tHert, bedriegen.

^Vie volg ick van tween?
Onbekendt
Ismy 'tendt

Daer 'k toe wort gedreven.'

«©te eiïenbt

j^eemtenfenM
3&ilu't€eti\mg genett.

'tEeuwig?maer wie weet ofwaer?

©ptbe ^cöjtft tg 'topenöaer.
Vraarheyt is mif-fchien niet daer.

'titlaec fiitogflBem fttoen Maer,
M. Hoc

G.R.

M.
G.R.
M.
G.R.



Hoe foet it 'tdroefgemocc een waar-gelijcke maei

«.R.

M.
r.

M.
CR.

Waer-om was het doch
Da: mv-het Onverganckelijck

In voo. -tijden

Min verblyden

Dan te deler llondt?

Laci ! ick fie'tbedioch :

tG*loof,niet in 'thert oncfanckelijckj

(Door 'tin-beelden

melden)

Laglleciis inde mondt.
Nuis'twat
Maerdien fchat

Vond ïck geern nocli k!.:

lüo:b met mat
T>ictoc-üat

43-ijptaUencIim natoer.
f

ficpn geloof ta acitgenaent.

uem.
Sten en <ö*looticn gacn nont t'faem:

©eugDt Dte ©eugötp loon met ft et / ïuaegt

Stichtelijcke Rijinen.

üjacrltjth tE>ciigbcönacm.
Leefnoch, hope, feéf:

SS

'kBegin een ander hcyl te fienj

Duyfternifleb

De'en 'tmymiflen;

Schijn had mv verblindt.

Kleef niet,finnen kleef,

Kleefniet aen 'tgeen dat noch moi

tlsalfterrlijck

Enbederfflijck

Watm' op Aerden vindt

Langswat haen
Sal ïck gaen

Na ftgeluckigleVen?

'jöïUlmiopa'en
IDtnDtgu (toert

3.n<J5ab<ï llDoo^tt gefrïjje'ocn

:

Die oordeelt deWcrcIt.nial.

. <©nrer[jt ooibeel Inengfittm üaU
Och ! die paden 'ij n foo IrnaJ

!

. 'tfitjtheloonücrfoct'et al.

Wel acn ick fie een weg die 'kbet bedenken (al.

T W E !i - S P R A A C K.

Sang: Schoon Armrillis , Segt wat uw' wil is.

;iiiIiïii!ilpllrJLilÉI^_
£ mp ! iaat plagen T.Wicn hoor ick Jda-gcn? k. <£jn mmfc& S«ö^ttcïl öoojöccl ri|tn* ?.T4



if EerfteDeel.

MIDDELEN TOT HEYL EN DEVGDE,

Slet hoc 't gedrocht, den fwacken menfch

Bevecht, en tracht hem na hun
J
wenich

T'ontvreemden vande ware vreugde

En middelen tot heyl en deugde.



StichcehjckeRijmcp.

3<*

3--

14 19

3"

liillL^lïiilillöiÉliiiplil
Om. T.Daeiis geen quaet io groot,ofGod kan 'twenden K. <tëoD UJttltfleen fonDaetfi miaet. T. Ia: als hy

folie her. K. fl&act Öteniet ftantoatratt^ T. God kan raet fen- den.

Klager, i. blShUmacr imp bracfjten.

Troofte-. Kracht walt dooi trachten.

k. «öiac tijen|t raaerbt tr.ufjtfn onbtnnogen.
T. Qtn'e wenü nekt door onficttig :egen-pogcn.

K. #a tDtnft te Doen io fott.

T. --dttcdoen,isgoct.

K. IBenli tooit te ftercfe geboet.
T. Maer 'ris door logt n.

k. 3 tDatboctquaVtoemustf
T. Ccbreckvankennu.
K. fcocrtfnDc&eiuua^rugöttoerc&fn?
T. De kennis <oet elcks dines waei dije mereken.

k. T©atb:cngt'oatmercbentttf
T. Of groot' ofklcvnc minn'.

E. f^elaes tDomhcptbanfuü
T. Kan ondcugdt fteickcn.

UDat racot tot öomïjept?
Me cktwaer 't padtkrom levt.

UDat botert om öaec toe te raerben*
Met hert en nel geheel tot God te naken.

ï^otnatrbt men <5oö^ t. tc met.

tyOttttfti X, Dooi ïevncebedt.

'tföert to te feer befet

.ÏBet aerbfcljc faben.

j . Maeckt ruvmt van binnen.

ï^oefal'b beginnend
Hoe groot u noot is ovei -weeën.

3©atnutfjepDttj3 baetinbooj mp geUgcni
Noodts kennis die poit aen.

ÏDaettoe^ T. Tot God tegaen.

'bTOil/nauraeöt/beftaen,
Goe wü krijgt fegen.

Öüclet



<x EcrftcDcel.

Onder deaPerfoonvan eeo Recht-belcearde.

S A N G<

> ïnen geeftvoel ïck my dringen , tot een vrolijck Lied , Vrolijck mach de menfch wel fingen,Als 't n

Godgefchied. Hoe karGod gefchied. Hoe kan hy vreugd bedecken , Die na lang foecken vind ? 'tMoet al na vreugde ftrecken Als

'thert heeft dat'et mint.

'tls vermakelijckte.fpreken

Van fijn droefenis,

Als ,bedroefcheyds ftofgeweken,
Vreugd' in plaetfe is. >'A

De menfch, dien, t'vvijl hy vvandeftJC

'

Het dool-'padt valt heel fuift,

Gedenckt,als't na verandert,

Met vreugd zijn avontuur.

. Lang had ick vergeefs geloopen

In mijn onverftand ;

'kHoopten daer niet was te hoopen
.

'kSocht daer ick niet en vand :

Op Cnood* en aerdfche dingen

Hatick mijn hert gefetj

Door luft tot vryheydt, gingen
De finnen recht na't net.

Moeftick het beminde derven 5

'tHert en had geen ruft:

Kond ick het fom-tijdts verwerve
'tStoptengeenenluft.

D O-



StichtelijckeRijmeu.

DOLINGS EY ND E

iy

De weelde en dertelhcyt,was hem te fwaer om dragen.

Verandering hy kielt, die winckté liem vriendiijck toe.

Maer als hy quamin 't Iaeg,eri voelde fpot en (lagen, m
En honger, dorft, en koud', doe was hy Doling moe.



EerfteDecl.

'tVerltandt dat rampfou'fchutten
En wift niet hoe het foa':

Het hert dat heyl wou' nutten,
En wift niet\vat het wou.

Mijn gedachten liet ick weyden,
Weyden,wijdt en breydt:

'tEen ding was van 'taerverfcheyden,

Doch t'faem ydelheydt.

'kSochtwaerickfoeken konde,
Doch op een dool-compas:

'tWoidtnietop Aerdt gevonden
Dat noyt op Aerdt en was.

God,die goedt is,liet de ftralen

Van fijn Heylig Woordt

Op mijn hert van verre dalen j

'tLicht floegh ijlings voort j

'tHert uyt den (lof geheven,
Sach (doch door fchemering)

Een weg die na een leven

Dat beter was,toe-ging.

'tGoedtwasfchoon dat fich vertoonden;

£n,hoe 'tnaerder quam,
Hoe 't in d'oogen noch meer fchoonden

En 'thert tot fich nam ;

De Liefd* begon t'ontvuncken;

Door luit van 'tHeyl hier naer,

Liet fich het hert beduncken
Geen weg en was te fwaer.

Sang: Als op 't voorgaende.

I I.

[piillil^ÜiSiii^
I™ Us'aen-ving ick vaft met vreug - den, En (ghelijck 't my fcheen) Gingh langhs 'trechte pad der ^

plliiiliiiiiliiigiiiiii"
deugh - den, Na het leven heen. Nochtans (hoe 't was) inwendig, Had noch de ziel ger!, «-e'e,ick voelden my

ellendig. Maer wilt niet wie 't my dc'e. Ali



«. Als nethen' had'tgecn'rbegeerden,
Was het noch al ver;

Maer alf*' haren wenlch ontbeerden,
Had de 7td verdriet;

'rHerrwou', wel deugdt beminnen,
Soo lang 't^cen Tegen vondt:

Scheen wel te Iraen van binnen
Als 'wel van buyten itondt.

j . Van het grof vcrmaeck der tonden.
Die de wer'lt lelfs laeckt,

Was de ZieJe «el ontbonden
en nietinvc;maeckr:

Maer 'svleefchs fubtijle luiten
,

En menrugerly begeert,

Die 'th;i t meelt kan ontrul'.en ,

Was noch niet al gewecrt.

Stichtelijcke Rijmen.

En doe God nu diepe (troomen

Van fwaer ongeval,

Van ellend' en kruys liet komen,
Laes ! was 'tnict- met-al:

De nevels die verdwenen*
Allenckcn vand' de Zie!

Darl'y niet was datgene
Daer fy fich eerlt voor hiel'.

Liefde tor het l'alig leven

Had in 'theit wel fre'e,

Maer de aerdfche Liefd' (gebleven)

Woond' en was'er me>e:

De Ziel wou' geern na boven j

Midsdatf'oock hier nooit vand.

Het hert wou wel gelooven,

Maerfocht op Aerden pand.

S a n g: Alsopdevoor-gaende.

i I i.

w|giiiliigiilfigillijii|i
Aer-om was het, 6 ! mijn Ziele, Daer gv Hemelfch waerd, Dat u luiten noch (o vie - Jen , Na de

piiiifïii^liïiiiilliiiili
"faoode Aerd ? Gy aen-vingt wel 't aenfchouwenj Maer noch niet klaer genoeg : Gyfcheptcn 's heyls vertrouwen;



lilËill

Eerfte Deel.

J'SHit.

84 I.

s.3.4.

?k

iMaër 't was noch wit te vroeg.

Gy faecht wel het land van vrede,

Als door eenenmiftj

Maer op 'tpad dat Gy moeft treden,

Was niet wel gegiit,

Gy woud,door weinig leerens;

Licht weten wat het zy.

Wat andeis is van veerens,

Wat anders van na-by.

. Soo lang God de aerdfche faken

Noch in voor-fpoed liet,

Hoorden gy wel van verfaken,

Maer verltond het niet,

Door fwacken luft gedreven,

Beftond gy fom-tijdts wat,

En woud wel over-geven,

. Maer niet al wat gy had:

.. Door gebreckyan wel te weten
Wat fulck heyl aen-langt,

Fantafeerd' ick my een keten

Van 'tgeen niet t'faem hangt:

Ick wou' twee dingen knoopen
Waer aen geen knoopen isj

Twee wegen teffens loepen,

Maer liep-fe beyde mis.

't Hert tot tweederley genegen,

Stondt ftaegM'anckelijck:

'tEen was 'tander inde wege:
5tEeuw'g,'tVei ganckelijck.

Het Aerdfch met vliet te foeken.

Was niet vol-uyt myniïn.

Het Hemelfch te bekloecken,

Belette d'aertfehe minn'.

6. Dusnabeydenfoeckend',(ocht ick

Geen van beyden wel:

Van 'tvergeeffchefoecken brochtick
Niet dan hert-gequel.

'kSloeg acht wat and're feyden;

Doch al haer trooft was windt

;

Laes ! die my wHden leyden,

Die waren ielver blindt.

Sang:
In 'tfoetfte vanden May.

1 v.

T Geloofallencken kleynder,

Waer heel te nietgeraeckt,

Soo God 'tgeficht niet reyndcr

Had,door fijn Woordt,gcnMeckft



De fchat van fijn genaden
Wie d my fo op-ged-.,

Datick des Levens paden
Gants kher voor my (a<

Door tWoordtwd t'over-dencken,

Vind ick de Deugd :oo fchoon,

En 'doon dat God wil fchencken,
Een lukken waerdcii loon,

Dat wied'er nu wil vaten.,

Nootwendig vleefch en bloedig

Met al wat seratfeh is, h

En gantfeh ar-fweeren mcs;t.

Ick lach datüikk verUken
Geen vryicheyt en laet

Tot Boon .kc,

En al wat fmc. t ofichaedt;

Tq^pracht tot heerfchin» dwingen,

Die d'Aerdfche Sfcefd' voor-rtaen.

...ck) kon maken
Datm' hier ziel-ruirjg leeft.

Geen on ruft kan hem naken

Die alles overgeeft.

Die niet heeft.daer het herte

Hu : rooft heeft ofop ftaet,

Gevoelt geen zielen-fmerte

Als God wil darmen 'tlact.

'tGeficht van God verkregen,

De'e my met grondt verftaen

Dat ick van beyde wegen

Stichtelijcke Rijmen, 23

H

Maer een alleen moeft gaen.

'tMinft moeit voor 'tmeefte wijeken;

Te groot was my 'rvei fcheel:

Het Aerdfche liet ick Itrijcken,

En koos een Hemcllch deel.

SANG:
'JGljSop'tlJoojijacnöe,

<öorfi

Quefta dolce Sirena Pag. 8

v.

Et beft heb ick verkoren ,

Dies is mini hert veiblijdt:

Veel luft is hem geboien
Die fijn Quel-luitis cjuijt

Geen tonge, die de foetheydt

En vreughd' oyt fpiack of riedr,

Die om en in'tghemoedtleydc
Daer die keur recht gei'chiedt

,

Maer metwat vreugden-itioomen
W01 1 na, de ziel vervult,

Die van Deugd in-genomen
En innerlijck doo; fult'r,

Van quaed en fond gefchevderf,

Nu ceri is met haer (jod,

Sn door gcweldt noch vleyden

Af-ti'ccdt van fijn gebod.



H EerfteDeel.

Wat Vreugd fie ick my moeten

NukkbenopJietpad
Dat toe end' a'n de voeten

Recht brengt na Gods ftad

Van 'tAerdfch ben ick ontbonden;

Mijn God en ick zijn een :

Sterf ick maerfteeds der fonde,

De band kan noyt ontween.

O dubbeli dubbel falig

Die foo hier is gepaert !

Wat tong is foo fchoon-talig

Die immer na fijn waerd,

Kan na fijn waerd uvt-fpreken

De foetheyd van dien band

Die ons,voor vrees van breken,

Gods Geeft laet tot een pand?

Mijn God,die,mijns gedachtig,

Voor eerftmy hierverkl'eent,

En na met ufoo krachtig

Hebt door uw* Wootd vereent,

Maeckt defen grooten fegen

Gedueifaem over my,

Tot dat ick op-geftegen,

Inwefenbyuzy.
Wilt.Heylig God,my toonen

En doen bemercken klaer

Ofvet in my mocht woonen
Dat u noch tegen vaer

:

Noch waer ofworden konde j

Op dat ick 'tflucx uyt-roe,

En geener fonden wonde
Bedeckt in 'chert en voe.

Sang: Forgs Gaillarde.

i.

ïliËgiÜlËÜliiïlËii
An teftrijdenwilikfingenifingeneenaendachtigLiedt: .ƒ• tfi .•ƒ; Hoe de menfch die wel wil

liiiplilÉiill^iü
ftrijden, heeft te ftrijden,en hoe met. :ƒ> .ƒ• «£ Al de Werelt is vol ftrijdens: ftrijden is menigeihand: :ƒ• tfi .ƒ>

CHRIS-



Stichtelijcke Rijmend

CHRISTELYCK GEVECHT,
n

Den gceftelijcken Leeu ons aller ouden vyant,

Benaut, en pranght, en klemt, den menfeh, dat hy om byflant

Zich keert, tot hem die Schilt, en Sweert, en Helm, kan geven.

Deganfche Ruiling. d'Overwinnirigj'tEcuwich leven.

p



EerfteDed.

Strijden dijd fom-tijcs toteere, ftrijden dient fom-tijdts tot fchand.
:f: :f:

.-ƒ: Menig ftrijdtccndwacflijck ftrij-

den om 't gering op 't ongewis; :f: :f:
:[• Menig ftiijdt een wijflT'lijck flrijden onr't geen ftrijdens wacrdig is.

if: ;ƒ; :f: Som-tijts ftrijdr men hier eenftrijden datmst Godes wille ltrijdtj :f: :fi
:'{» Som-tijdtsilrijdt

lÉE?l;Èi:Siïïz|É;ëi^I=i=ÊË^Ë^
men hier een ftri/den daer den Hemel in verblijdt.

;f:
.•ƒ: :ƒ:

a
rijden;ftrijden dar ghy

|
Die fijns Vyandts niet is kundig,achfhem, tot fijn fcha'e,i'. Chrjften-menfche, wiltgy Itri

over-wint 5 ! te kleyn

.

Over-wint,datgyderkrooiien Kroonvoorubereydetvi.it: Die met heïfrwaer rae'e téftiijden 5fchoonhy alden ftiijdt

S&b moet ghy verftaen en \veten,Waer-om ghy den ftrijdt
| r

niet vrucht,,

aen-gaet;
(

.

-
I Wort in 'tfhijden Jicht verflagen,of geueckr ftracks op de

Wieu Vyant ; welck het. Wapen daer men hern,rne*e\ve- - vlucht.

der-ftaet.
""

J< t j< 't Strijden dat gy hebt re flrijden is era aerdfche eer aéjjj.

Die niet- v/cet wacr-om hy ftrij det>> volgt niet rcclif fijn
i

noch lof; Ü' 1*

Capitcvn :
( Is omgecneWereltsluirei^vriendenomsgeiijhiiysnochhof;•;•.

Is



Stichtelijcke Rijmen.

Tj ons niet Vergiockdijcks : het tv wat Weelde , Eer , of
Schat :

» »«• Chriftenen zijn hier uyt-Ianders,fonder vafte Erfof Stad

Wie lal ftrijdeaom 'cve:wsiven van hetgeen hy niet en
acht»

Wie kan vechten om't behouden vin 'tgeen hy noch heeft

inch acht?

Wie wil krijgen o:n'r ve: krijgen van een ding 'twelck , als

hy 'rheefr,

Groot gevaer van mee; derfchadcmetveelangftenforgen,

geeft i

4. 'cStrijdcn dat gy hebt te rtrij den , uwc Slag dien gy
hier Oaet,

Js niet met den t'wacken Menfche,die uy t vleefch en bloct

beilaet

:

Jt niet met den fwacker. Menfche,die, uyt ftof te faem gc-

biacht

En genoodtfehickt om te derven , kleyn en nietig is van

kracht:

tri*. Js niec met dei» fwackenMenfche, die u (hier op Aerden
«•»» vreemt)

Ah hyallei komt ontnemen , dan noch niets van *t uwe
neemt

:

1$ niet met den fw acken Meafche,die maer aen het lijf en

tafr,

En wanneer hy komt op 'thooghfle , 'tleven neemt , en u

onrlart.

y. *tStri;dendatgyhebtteftrijden,eninGod geflreden

word,
Is met ScatI noch eenig Wapen daer men menfchen-bloet

f

me'e ftort.

2?
Wat behoeft hy 'tYfrcn harnafch diealfulckén vyah't heert
Wclck, uyt vleefch noch bloed beftaendë, 'cncrllijck lijf

geen woncen geeft?

Waer toe fal hy^t.Stael gebiuycken die al 's Weields
Schoon en Sqet

Niet fowaeit wil noch kan achten als een druppel men-
fchen-bloed :

Als een druppel bloed van menfeben: dien men al-rijdc

, voor quacdj
Segening.voor vloeck moet geven; liefJe fJiukligis voor «om.

haet. i» 14

7. 'tStiijden dat gv hebt £c ftrijden is om 'teeuwig He-
meHch Goed.

'cGoed foo feer van hem bcnijdet met wien gyhierftiijdcn
moet

:

'tls om Eer die van den waren ÉerdcrjGod, worttoe-ge-
kytj

Eer en lof,waer van de Kroone niet verdord in eeuwigheyt:
'tls om Rijckdom ën om Schatten die noch rorft noch mot Mtt.

en fcl.end • 6 - 10
~

En bewaert in't bovenfl' Boven, diefnoch roover oyt ont-
wend :

'tls om een de hoochrtewel-luft, dicfleeds duuit, en foo
Verfaet

Dat de ruft omhaer te proeven nimmer-meer nochtans ver- # lrr

gaet. ,„.,;.

7. Uwe Vyand (ilerck
, ja ftcreker dan al wat fich ftcrek

be:oemc;
Vorft en God van dele Werelt,in Gods Woord te recht ge-

noemt)

Is een Geeft : niec Een; maer eenig,en van tallc-Joos getal:

D * Die



*8 Efirite

„ . Die u omgaet, boven fwedM» ftedig loertop dijnen val:

st 'tls Hy.die des vleefch begeerten en der finnen eygen luit,

Door veel duvfendt liftigheden tegen u tenftrijde ruit

:

'tls Hy,die de fchalcke vonden van zijn dienaers (hier en

V/ctt te (luren: uwe Vyandt is de, ganpfche helfche fchaer.^

S a m G:

$të op 't boojgaen&e;

i i.

*TWapen dat gy aen moet hebben>daer gy mede moet

X tevcldt, .

Daer ghy ftrijdt me'e moet beginnen tegen 't Geeftelijck

geweldt, .

Tecen al't bedrogh en liften van een foo gefwint Vyand,

«pM- Is het Gheefteliicke Wapen 'twelck u Godt u fchickt ter

* hamk-
. „ , i,

Dit moet gy geheel aentreckcn:niet een ftucken mach er

van

:

(Waer men hem maer bloot kanvindenjtreftmen ftrax zijn

vyandt an)
>

.

Dit moet ghy geheel aentrecken3
om,wanneer t aen 'tftrij-

den geldt,

Vaftte ftaen; en onbeweeglijck,u te dragen als een held.

i . ken Soldaet,om onbelemmert,rap, en vaft te zijn van

le'en.
*

Moet gefchortfiin meteen Cfojöelrontfpmotn fijn len-

den heen j

Deeï'

Een goedtChiiften somtot(trijJen flucx te Zijnen vaft te

ftaen,

En, door 'sBuycks vermaeck en luften nimmer traeglijck

toe te gaen ; «*»
Nimmer yette fluymef-ooghen : moet Gods ÏDactfjepÖ

(diehemwijft

Hoe men 'sLijfs behoeft', en alles watde Wereltachten

prijft,

Infijnwaerd'en maetmoet fchatten en gebruyeken) vaft

enftüf

Rondtf-om om fijn hert behouden, als een gordel om het

lijf. .

j . Om het hert (fonteyn des levens) van quetfuur te hou-

den yry, i _J
•**

Heeft een aerdfeh Soldaet van neoden dat fijn borft behar- *
nafchtzy:

*

Om fij n,hert(fonteyn van Deugde en van alle doen en laet)

Scheut-en fteeck-vry te bewaren voor al 'sDuyvcls hft en

raedt

:

Om den luft en wil tot fondepjirae; en ernftig te verho'en,

Heeft een Chriiten-Kii)gf-man Deugd-lullen iÜCtïjt*

JjeetDiCifepö van doen: ! ilA

Deugd-luft,die hem een .©ojfr-toapenen onbreeckbaer

flael verftreckt

Tegen in-breeck der begeerten,die de Duyvel fteeds op- ffinf,

weckt.
;

.' «J»

4, Een Soldaet,die in den oorlog menig-mael verplaet*

fen moet,

Heeft van doen (om wis tetreden) ftercke^tftOCrKtlaen
fijn voet';

Een goet Chriften,dieop Aeiden hoeft een onpeftarW l ot,

Als



Stichtelijcke Rijmen.
Alshy veel-tijdts veel moet fwerven,in den dicnit vin

fijnen God,

Brengt,*! waer hv kcr.it gewand'len, waer hy aen-land of

verkeert]

fN'a d;n aertdes Eu.ingeliis,hem vanfi;nen Heergeleert)

Brcnght al waer hykomt, alsichocnen aen lijn voeten

voor fich mc'e

Een eenoet en hert dat berrbig en gewilligh is tot bre'e,

J. 'cGroo:it gevaer dat een Soluaet heeft , is, van Heen,

vue.-jcn gefchut,

Om dit wel te konnen mijden, is voor al fijn <§(f)ilb hem
nut:

'tHoochfteleet wie: me'e deDuyvel,alshy heeft vergeefs

bekooi t

,

'tChiillen-herte komt befpiingen , is, »ei volging.haet en
moort.

Dit rijn 'i Dnyvêls vuyr'ge fchichten, 'evrapen daerhy
fterckft' me'e kampt.

Bier is ons ':<8cIoofvan nooden,als een Schildt daer 'cal

op fchampr.

U'ü vraegt hy na galg, na radt, na fwaert, na iniyr, na alle

quaedt,

t)ie "rGelcofheeft dat God alks loont met loon dis noyt
vergaet

>

f. 'tLaetfte ftuck van fijr. Schut-wapen dat een Knjgf-

man neemt en fet

(Om voor wonden tebeviijden;op iïjnhooft,is fijn ^tU
mrt:

^chut-wapen'twelck gy ra ten

frild: bere.dr.

Mo£tacn-vatrden,isden Helm van wi;rc BO0~' brr ?>"•*

Iitfjtpiit

.

*9
Hoop' , die u verftant en finnen valt doe ftaen in Chnlti

Leer,

En doorgeene tegenheden dencken om eep andet heer.

Hy fal vi uthten nochte vluchten , die , mecfulcken Helm
voor-iïen,

Harde flagen kan verdragen , en den Duyvel 'thooft durf
bien. •

7. Niet genoeg is't,dat een Krijgf-nianfchut en fcherm
voor wonden heefr,

'tSwaerd moet hy daer neven dragen , daer hy felfi me'e Vt(
wonden geeft j 7 .

L '

Nietgenoegis t,dateen Chiften heeft waer meed' hy
quacd af-wceit

:

Maer hy moet oock't £>toarr& aen-goi den,daer hy mede
fich verwecit,

En parthy davTuchVdoct nemen : ja foo dapper komtacn
boord

Dat hy eynd'lijck-'rftn'jdcn mijde. Dit is 't ^UMCït bejf

. <©ecft/<*5oDjs IBoojö :

Wooid,dat alle 'sVvants liften klaei ontdeckt en van ons
d'.jft.

En in IDaerljfpD / l^cöe/ 3Brogt-Iuft / 45'loof/ en

£?00p' de Ziele ftijft.

8. Chriften foi;gtheld,dit 's uw wap'ningdaergy me'e
ren (lag moet tre'en.

Hier met heeft uw Capiteyn.deSohe God es felfs gcftrc'en:

Selfs geftre'en,, en over'-wonncn. Maer noch een duw
licprt'er by :

In't <J3cbcbtmcrgy oocl. waken en geduerfaem zijn.als

Hy: Drti.

Tn'r Gcbedt en nearig fmeecken • 'twelckjals'tuyt'.sgeefts ' 8 -

p-fch
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'

EerftcDee!»

Als een pijlten hemel gaénde,maeckt dat gyycelhulp ge-

1

feeën befeert y
I S«obegeert,verkrijgt;ve; krcgen,hout en wel gebruyclwa
I

Hulp,waer door gy 'iGeeft'lijck Wapen fterckcr dan voor
|

Jeert.

Sang: Mijnhert is bedroeft bet in den doodt,

ui.

E Kroon is niet fo waerdt en föet,Waer aen men licht geraken kan,

Dan die, ghehaélt door fweedt en bloeit, Niet ftaetghereedt voor

1
alleman.

^. Datd'Aeidfchemenfch het hoochfte Goed
Goed-dunckentlijck verhoperv derf,

Is om dat hy niet wel bevroed

pè waerdigheyd van 'sHemeIser£

3 . Die in fijn harte na waerdy
d'Onfterffelijckheyt heeft gefchat.

Geloofd' eer datf'er niet en zy

Dan dat menz' heeft door Jichter pad.

Voor-



Jtèchtelijcke Rijmen.

VOORNEMENS BEKRACHTIGING.
5«

;
i-
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i'

H



5* Eerfta Deel.

Sang:

ï Kiaegt aac gy ai-tijat , verwon- nen woia indin-"nerircKeltnjdt;

l^ililiüiitïü
Ia fchier meert Als de Geeft,Diep bevieeft, Voor het quaed metgant- fcher

p-lil|ipïiiüiül
krachten, Sich wal wachten : Daer de fond, Houd haer grond, Helpt geen

trachten.

'tVoor-nemen geeft geen baet

Soo lang noch 'thert de Liefde leven laet.

Daer die blijft,

Port en drijft,

Srerckr en (lijft,

Voed en ftouwt-le d'aerdfche finnen,

't Stei ckft moet winnen.
Soeck,waer'tzy :

Hier moet gy
Werck beginnen.

j

.

Wilt gy dat 'tvuer niet brand :

Soo doof het uyt3of doe het aen een kans»

Die



DieTarthy
laetvoogdy
Hoc kan hy

Oyt (Hoc valt oock voor-genomen)
Boven-Komcn )

'ti tcllcchc,

noch knecht)

11. e. ccdiomen.
Ontwo. te!r uwen boom,

Stichtelijcke Rijmdn.

I n dien gy wik dat daer geen vrucht van koom.
't Is de Leer
Die de Heer
Gafwel eer :

Alles om lij n School te naken)

Te veïfaken.

Roey Liefd' uyt :

U befluyt

Sal 'tWit riken.

H

Wel-doen en Vrolijck zijn.

N. N. aen den Autheur.

üiÉfililfiüiiiiiliïïi
k'riend, tan

m
Er gv,Vriend m hier vertreckt, Wilt ny bid ick,doch gedencken, En met

fc-
jm dat ti ooit ver-

weckt , Gun:Hg onverdientbefchenckcn.
». MirnriT m y van de Troo!rel-wijn,

Waa met d'opper-fchencker vulden.

Uwe k'uyck in druck en pijn,

Die't u al died' duld i:; dulden.

». Sorsc,ficckïe,herte-leyd,

My eefrajelijck om-ringen :

Wroeging my een nette breyd

Dat mijn Ziel niet kan ontipiingen.

Licht u wondert dat ick ga

Tot een die heeft meerder lijden :

'kWccï



54
'kWeet niet vriend,maer ick verft»

Dat gy vafter zijt in't ftiijden.

5

.

Elck fijn quale fwaeider weegt,

Doch die Godes gunft mach nutten,

Licht in geen gevaer beweegt

Door d'onwanckelbare fhitten.

6. Ofmy fieckte,druck, gevaar,

Balhngfchap ja doot om-randen

Smaac-kt' ïck Godes gunttc maar,

Breken foud' ick al hun banden,

r . Maer Gods troofte,gunü ofGeeft

Kan ick in mijn Ziel niet (maken :

'tLijfgeplaegt,de Ziel bevreeft,

Lijdens trooft vergeefs na haken.

8. Dit is,vriend,mijn opper-quaeIr

Qiialegrootft van allequalen,

Daer bymijndruckal-te-mael

Weerdigniet is om verhalen.

9 Hoe-wel ick mijn qualen fchat

('tZy bekend' of feer verborgen)

Wel foo fwaer om fwelgen, dat

Menig foud daer aen verworgen.

10. 'kWeet de tijd die alles ilijr,

Slijt het tijdelijcke lijden ;

'tLijden maeckt geen Ziel onblijd

Dien Gods Geeft en gunft verblijden.

11. Maer de Ziel en lichaems hcyl

Mift die treed onwiiTc treden,

Stiuyckelt op den weg onveyl,

Valt en breeckt vaft al fijn leden.

11. Van den dranck u toe-gedeelt,

IierfteDccI,

Deelt my Weder in't medóogeri,

Eer mijn quael te veel verveelt,

En ick werd in't graf getogen.

3 . Van den Sterckften gy gefterekt,

En getiooft door d'opper-Hoeder
Door Gods Geeft (die in uwerektj

Bid ick trooft u mede-broeder.

: 4. Eer gy dan vertrecket vriend,

Neemt my eens in u gedachten,

En my met u gaven dient

Om mijn Ziele-zeer te fachten.

Jmicus tuut quem nofti.

D Jutbeur aen N. N,
Sang:

Nu leefick in verdriet &c.

It lang (doorfieckt vertraegt) rijm-werckjeri

fentutoe

Een die in vrienden dienft wel fwaek, maer noyt

is moe.

Niet als die dat fich roemt 'twelck u gedicht hem heet.

Maer als fulck die , ten deel, Gods Recht ten minften wcecs

2

.

Niet om dat gy van hem behoeft te zij n gcleert,

Maer om datgy *t van hem foo ernftig hebt begeert

:

Niet dat hy dit ofdat op u alleen juyft paft :

Maer wil flechts dat gy felfs,dy felfs in 'therte taft.

3

.

En ftact het foo met u als uwe pen my fey

:

Quaels oorfaeck,cn oock hulp, hebt gy hier allc-bejr- .

Maef



Stichtelijcke Rijmen,

Mier hebt gy 'tflecht uyt luft.ofom de kunft geftelt

:

Soois 'tvoor die lbo fijn als u gedicht u meld.

4. Voormv, heus myernlt : en 'twaer weeld' in mijn
geei>,

Dat flechs de reden trorP. en gy vrv 'rdicht niet preeft:

Dat flechs de redens kracht tot Deugdesdaden dreef,

ïn ïck vry eeuwelijck verachte rijmen fchreef :

j. Datflechseen Ziel hier door g'iaeckt' uyt 'sdoods
gevaer.

En mijnes naems gerucht vry eemvigdonckerwacr.
Cjebruyckick, daer ick kan.bevalligheyd van konft :

Jf
Niet My,maer'tgecn ick foeck,foeckick daer mede gonlt.

6. Fen fieckehjeke maegt'hoe wcl't ter lïeckt niet geeft)

Neemt 'tbitrer beter in als 'tfoet om-ftrijekfel heeft.

Het cierelijcke vat en geeft den dranck geen imaeck
j

En nochtans doet het nie'e den di inckcr al vermaeck.

7. Dooi luft noch goed,noch quacd, te leyden, heeft be-
fchcyd

Wanneer de luft (hoe kindfehjdoor waeti tot waaihcyt
Ieyd.

Hier tufTchcn, vind u geeft hier in yetnurs of foets :

Gebruycket,en danck God,Befchaffei alles goets.

TROÜST-RYM.
Sang: Pfalm VIII. Item :

liiiliiiïiiiigiiiilii
Enaude mer-.fch, die , by 't veel-vuldjgh lijden, Dat grof en dicht van buyten komt beftrijden,

Aen dieperquael inwendig dranger gact, En met u felfs (lit- laes
!
) niet wel en ftaet.eperquael inwendig fwang

D:e vaS verwen in 'tnetvan nare wroeging,

Leeft fondervreed' en ware herts bcnoegini.';

Uw nood 'ick ken 't) is g:oot,)a over-groct

En doetudaegs wel meer dan eencn dood.

Hulp is u wenfch;vertioofting,u begeeren.

Die fmeit erkent,heeft wüom fmert te weeren ;

Die wil,focckt raed ; die foeckt, vind dit of dat

;

Die d'in-gang vind,raeckc licht ten cynden 'tpad,

E 1 4. Hulp



EerftePeel.

4. Hulp is u wenfch : en evenwel kond't wefen

Dat ware hulp u quael niec fou genefen,

Om dat mif-fchien het hert, al fiende blind,

De fmert wel haet maer noch de wond bemind*

5

.

De fmert alleen gefint is te verdrijven,

Maer fmerts fonteyn,ter fchuylwil laten blvvenj

Waer door 'tdan fucht en hoopt na medicijn

Die 'tof noy t vind, of die niet heeft dan fchijn.

6. Verwondert u de vieemtheyd van mijn fcggen ?

'tLeyd diep en valt al wat men geei n laet leggen.

De menlch bedriegt een ander als hy kan j

Sijn eygen hert bedriegt hy toe end' a'n.

7. Welaen dan die u felven recht bekent zijt,

En 'sherts bedrog door fcheipe wacht ontwent zijt;

Of valfche vrees,of fieckt',of fonden zijn't ;

Dat vreugdens Sonn' u Ziele niet béfchijnt.

S. Waen-fchrick en angtt uyt mangel datin 'tbloed is,

Ofkrijgt,ofhoud geen plaets,wanneer 'tgemoedis

Door wae. heyds leer genadelijck verlicht,

En van Gods wil ten rechten onder-richt.

9. Die Godes wil uyt't Woord fijns Soons verftaen heeft,

V/eet ofhy uyt ofna 'tricht-lootgegaen heeft.

• Dies voelt fijn Ziel noch fmert noch hert-gequel,

Dan als fijn gang af-wraecktvan Gods bevel,

ro. Kom nu die geern u herten-leef foud koelen,

En niet kont recht van 'tgeen gy voelt,gevoelenj

Zijt gy beluft te weten waer 't u let;

Kom, fpiegel uin Gods vol-maeckte Wet.

jr. O hebt gy die getrouw'iijck na-gekomeni
Wechmetdevreesen'tongegrondefchroomen;

De nevel ipymt,debulleback verdwijnt

Die uwe Ziel ten onrecht heeft gepijnt.

1 ï. Het goetgeweet,uyt-weldoens kuud geboren,

Neemtwe'ei fijn plaets, dooi klpyn veiftand verloren

J

Doet we'er fijn werck; en vry vin d'ijd'le fmert.

Geeft Godes vreed' een herberg in het hert.

13. Soo'tfonden zijn (geli
;
ck men meeftfiet beuren)

. Die u den Geeft ontroofielijck doen treuren :

Daei is, daer is geen ander ti ooit noch raedt,

Dan dat gv fnel van fonden u onrlaedt.

14. Is 'tveel licht 'tquaed van u voor-gaende leven,

(Doch nu niet meer met wil van 11 bedi even)

Dat u dien beul in uw gemoed aen-voed :

Voor-leden fchult quijt God om ware boet.

1 f . De goede God fi et maer o p 't geen dat nu is.

Daer
s
s menfchen heitvol-uyt van fonden fchuis.

Word oude fchuld. hoe dichtop een gekiilt,

Door boet en be'e geboet en uyt-gewifchr.

16. Maer zijn 't in ude noch-gepleegd' ondeugden,

Die 's hei ten grond wan-hopelijck ontvreugden:

'tls meer dan recht dat gy geen leven hoopt

Soo lang gy noch des doodes pad in-loopt.

i7.'tls Meer dan recht,dat gy, noch onrechtveerdig,

Dat quellen lijdt. Die Helle zijt gy waerdig

Soo lang u Ziel geen beter vruchten fcnaft.

Sulck roept om trooft,die nutter is geftraft. .

18. Belet Gods mond de fprake niett'ondjde :

Sy maeckt bedioeft,maer om te doen verblijden.
'

In 't fondig hert is 't wroegen als een zout

Daer 't God een wijl van 'theel verderfdoor houd,

19. Met recht derft hy Gods ovei-waerde bly-pand

Die vriendfchap houd met Gods gefwooren vyand.

Die



Stichteüjcke Kijmen.

WELDOEN EN VROLIICK Z 1 1 N,

S7

De Man na Godes hart, vond m fijn- Harp vcrmaec!

Macr meeit in Lof, en danck, die hy ib God toe brachtc.

Soo blyd
J

en vrolijck zijn, met weldoen, dats de faeck,

Dats 'tgeen dat God vcreyfcht,Elck yv'rich lal betrachte.

e i



J« Eerfte Deel.

Die reyne God lijd in fijn eeuwig rijck

Niets,niets onreyns : gelijck bemint gelijck.

ao.Des eifs,waer-pand en wil u God niet geven

Dan als h# 't erf u al heeft toe-gefchreven;

De ei ft'enis en eygent God u niet

Soo lang hy noch de Werelt in u fiet

:

21 . Soo lang gy noch word ongetrou bevonden,
En wetens blijft oock in de minde fonden

:'

'tZy wat'et zy van al wat is ofleeft
Waer dooru heit in deugd beletfel heeft

:

22. 'tZy wijf, 'tzy kint; 'tzy vree* voorfchand , yoc

fchade,

Voor arremoed,voor all' hoe groote quaden.

Het vonnis ftaet : Na nu de menfche faeyt,

Word of de dood of 't leven, na, gemaeyt.

jj. Het vonnis ftaet, de weg isklaer gewefen

:

Mijn Leereling en kan hy geen-fins wcfen
Die alles niet op Aej den en verfaeckt.

Wat uyt-vlucht noch ? de reden is te naeckt.

14- Wat is 't (helaes ! ) offchoon de menfeh, by vlagen,

Door een gefocht en ongegrond behagen

Sich felven vleyd of trooft geeft in de fond,

En ftopt met kracht Gods mede-tuyg den mond ?

25 . 't Kan wel een wijl bedriegen,maer niet helpen

:

De wonde wel bïftolpen, maer niet ftelpen.

In d'afch word 't vuyr gedeckt,tnaer niet gedooft.

En tegen danckword waarheyd noch gelooft.

%6. Sijn eygen hert en kan geen menfeh ontvluchten.

Oock mids in vreugd doet hem de knager fuchten.

En fchoon g'u felfs ftaeg-uyt bedriegen kond't

:

Wat is 't als 't komt op 's levens laetftc ftond ?

17. Dan opent eerft het hert fijn diepfte kaam'ren ;

Dan fpreeckt hy klaer, dien gy nu of doet ftaem'ren,

Oft'eenemael de droeve fpraeck veiftopt

En willens niet kond voelen dathy klopt.

28. Het eeuwig quaad, 'toneyndehjek verderven,

'tVeifc'hricklijck vuer, 'tonweder-leeflijck fterven,

Sal in't genaken van dien oogen-blick,

'tHert fchricken doen met veer een ander fchrick;

29. Metduyfent-werfgroufamer angftdoen fchroomea

Dan nu noch wel in 't wanckel he t kan komen,

T'wijl 'tleven ftaeg meer levens hope teelt

,

En langer tijd van dag tot dag verbeeld.

jo.Achlfware pijn ! onmog'hjck uyt te fpreken,

En by geen pijn op Aerd, na waerd geleken,

Wanneer de menfeh fijns wefens eynde fiet,

En noch van God noch Werelt trooft geniet

!

31. Ramp-falig menfchdiou op van fchemei-oogen.

Heb met u (e!fs,heb met u felfs me'edoogen.

Voor lange pijn kies korten arrebeyd.

Volg Godes Geeft terwijl hy u noch leyd.

1 2. De eerfte uyr moet daertoe aen-genaem zijn.

Die 't nu niet is, kan morgen min bequaem zijn.

Geen menfeh heeftborg van 't minfte ftipjen tijd»

Verlaet hetquaed terwijl gy 's machtig zijt.

5 3 . Verlaet het quaed eer 't felfs u gaet verlaten.

Efaus geween (hoe bitter; kan niet baten.

Qua'e raed verraed : verraed maecktachte-loos:

Achte-loofheydbroeytZoten Bot tot Boos.

34. Des Moorders eynd (waer van het onrecht duyden

De Ziel vermoord van veel onwijfe luyden)

Bedrieg' u niet. Want wat befcheyd hebt gy
Dat



Stichtelijcke Rijmen.

Dit het juyft foo met hem was als met dy ?

55.Dithy (_abgv;\wo.- die fijn laetfte ftonde

Wel oyt tot boet bequaemhevtheeft gevonden?
Dat hy voor die fi) n lact.le ti ooft-begeei t',

Sich n.ec al lang te vo.en heefr bekeerd ?

5$. Hiergaet gy los. En nochtans moeftgy vaftzijn

Indien 't met grond op u recht kon gepaft zijn.

\: gv hebt, al waei gy oock kontfien.

Wat ü t
s he'ajs ! ten ver-gehaelt Mif-fchien.

-hoon 'r waei foo gelijck gv 't waent te wefen:

oyt in 't Kevligwoort gelefen?

Waer is btaoft' nvt Godes mond gedacn,

Dat hetjuvft foo me: u.als hem fal gaen ?

;S. Waer Gods beloft foo klaei niet als de Son is,

Daei gaetde menfeh onwijfl'elijckop 'tonwis :

39
Die 't onwis kieft.heefr in 't geVaer [fchijnt] (in 5

En die'tgevaer bemint, vergater in.

55>.Wat fal ick meer ? 't Geen gv my du fiet fpreken,

Voelt gy uw hert 11 dagehjeks toe-pieken.

Uhert,dat { door oh!u(t op 'treehte padl

Van God mif-fthien.meer heeft dan 't gaern we! had.

40. Wat fal ick meer > nu kond gy, wilt g', ontfpi ingen.

De Reden neygt maer kan geen herten dwingen.

't Is waer.haer kracht is Goddelijck en fterek :

De Menfeh nochtans moet willig felfs aen 'twerek.

41. Wat fel ick meer ? Waerheyd heeft wevnig woorden.

Noyt hoord' hv Menfeh die oyt God felfs niet hooiden,

't Begin en 't flot, is, Hey ligheyd en Deugd :

En met een woort : DoeWeLjEnZï Ver-
heugt.

Sakg: Pluftoft queje te die La caufe &c.

llfliilillglüiil
E menfeh, dooi a! fijn Ie- ven (Al is zijn oorfpronck e'el) Met

iliiriiöiiiiiiip
Ï^S j3$ ramp en kamp om-gc- «£'en, Is in hem felfs nier veel.Geen Dier cp Aerd,

^ÉiïilÉiSlIiliil
(Hoekleynyanwaeid) Soovolcl-lcnd,alshy is , Die(nictdoor

DEUG-



^o EerfteDceJ.

DEVGDELOOS-HEYTS ELLENf.

De nijd ( 6 wreede beul) ontftack die foo uBorft

Dat gy na 't leven en na 't bloedtu Broeders dorft ?

Wel; hebdy 'tGodlöos ftuck bekomen na u luften

,

Nu hebdy een gemoet dat nimmer ulaet ruften.



Stichtelijcke Rijmca, A i

üiiiÉiïiiiiöiiü
[n Godvervxeugd) Van 'tquaedileC^ucd

x. Do len en «eren,

Waei h iet lee$
Kon hygéluckig heeten :

«eg,

Dedomni' Natuur

Is ': niecfoo luur

np te zijn beftreden,

Als hem.dien 'tquaed.

Veel dieper gaet
v

Doo: o\ er-leg \ .in reden,

j. De 'geen pijne

Dan...:

Demenfch (dooi waen en fchijnen

In 'the. te ongt
• nemg-nud

d'EDend enquael

Die of r.:e: e=ns lal komen;
Offoof'aen-ftact,

Soo word het quaed

Ve:.
:

.-.
.

oor luft te bindenen,

e aerdfeh ve maeck:
Steeds fpcelt èr onheil tul

En fchend der vreugden lnueck.
Dier d' een

So:n-v.

.

niet vi y is.

Sald' ander wc'er beginnen.

'rQuaed is vrüchtbaer

;

rten broethetaerj

't Oud heeft het Nicu fteeds binnen,

j. En fchoon hy al gedaurig
Met 't Avontuur fooltond

Dat hy op Aeid, 110; ttruuiig,

Nietwedejwaiieipvond

:

Wat raed met 't heir,

Waèr uyt ftaeg fmei t

En droefheyd op komt wellen,

Doo;- weet die 't hcöft

Dat hy niet leeft

Soo God hem 't perek körhtftcllcn ?

6. Heljes ! wclongenadig,
Wel wreed is hv geplaegr,

Dit van fijn hert geltadig

Beklaegt.geknaegt, vertfaecht,

Van elck gerieft,

Gerroqft, gelieft»-

Bewaeyc met vooi-fpoeds windenj

In plactsvan heul,

Een ftrengen Ueul

Iuyfh.cn fich fcJfs moet vinden.

If.
En fchoon het kon al wcfen

(Gehjtk het Cchiw niet kan)

F



4& Eerfte Deel.

ONGELÏÏCKE STANT DER VROME EN GODLOOSE.

Noch tijd
J

lijckgoet,noch eer,noclr tkleetjealaMode

Den ilandgeluckignmaeckt,der Goddeloofe en fnoode.

Maer Jby een groene Beemte, en Boom, en friffe Beecke

Voed God de yrome,en doet kaer mildeJijcke queecke.



Stichtelijckc Rijmen.

Dat hy heel fonder v. eefefl

Sijn Draed t'cn enden 1'psn :

In bitter roet

Verkeert al 'tlbet

Als hv nu fïec voor oo^en
Een hoop'loos At,

Een wormig graf,

En 't Ziel-venaed der Lo?en.

Uyt-brcydingeover Pfalrn I. Sang

«. Gelijcker-wiis een Boom, waer neven komt gevloe

Een friflche Water-beeck novt op en houd van* groeven,
-tijd blader-rijck,opiijn bequamenjd

Den gragen achcr- man met rijpe vruciit verblijd

:

3. Soofalde Vrome ïijn, maei niet de God-vei l'maders,

Moet-icülighli) ck verblind, haer eyghenZich vei ra-

der s,

Iigllïtiililpli
hluckig wiens gemoed noch godde-loos aenraden,r\och om-eang,

liilïlliliiill
noch^efpot ve.lockttot fnoodc daden : Maer die de Wetten Gods, op

Godes vil
1
gegrond,Gefcln even in het hert, al-tijd heeft in den mond.

Maer moeten zijn als 't (tof, dat met een fnelle vlucht,

Een diaey-rvind , heen en weer , verfprevd door

d'ydk lucht.

4. En als men voorde banck van recht gei ichtfal komen,
Hoeangltigh moet dan Itacn dcfchaie der onvromen !

VVantGod bemint de Deued.cn al wie Deugde heeft,

Ghchjck hy i'onde haet , en al wie fondigh leeft.

f i C A S t'u S



44 Eerfte Deel.

C A N T U S

Pavaen Lachrima; a 4. DuodecimiToni.

Tpiiiïiiltiliiiii|gir!i
Raen ooghen traen en wort Fonteynen , Door it veel wey-nen: Benaudeborjl

, ftn' door de fa^bt, Zendtoef-

" Z'fxgkt. Wtyn mede, weyn dgbyopeth - ten, Weyn Godes kitecb * ten : heet kl«gbt

Altu S.

xiililiiiiilSlIjplilÉiêji
Raen ,oogen,traen , en word

;ff: fonteyr.cn Voor uveelweyncn veel
:fj\-

Bcnaude Bor/l,fi!i' door ielugt.ten

llfiLiiiiiiiiiiiiiiliiii
droef - - gefucht,ecn

:ff:
Weyn mie, wynd gy op-rechtt , Wtyn Go - des knechten: haet khgtvcr-



Stichtelijcke Rijmen.'

Tenor.

Pavaeo Lachritua! a 4- Duodecim/Torü.

T iiiiiiïi|iii3iisiiaÈi
fmteynenwordt :fft Door u veel weynen : vcyntn . Btriandeborft,[e»' door de lncbr

f

lifiiiiiiiiiiiiiiipii
[tn ,

:)']'; fmdmffffubt.éntf :iï: Weyn mede,tveyn al gy op rechte, tpeyn Go - des knabten: Liet kL$t verfel-

B A s s u s.

T iiiiiiliiiiSiliiiiliip
t'o/itevnen Door u val areymn: Ben.uide bor/l, [en door de lucht, [en :[[: Een droej ge-

(min Wtjn mult< ,
tt , Weyn Codes - knechten .• Liet kUght vér-

F 3
C A N4



46 Eerlte Deel,

C A N T U S.

vcrfelfihapt met getrum ten He- tnel gnen. L*et als twee beken, Fw' oogen leken, om den

piitPÊiÜiiilliiÜiipil^i
menfeh ( heides \ ) Die i» 't hert , Staejo btnert , Zn verwen , Door qtt» wen vim vreugd en fmerl

eaiiËililttiiiilalili
. [elfehipt met getmn ten He- - - mei g*en; Laet nis twee leken, Vm' togen Ie- - - ken

iiiiiiiiiiiiÉiiliiiil
om den menfeh (hehts

\ ) Die in > hm, Staeg benett , En vemtrt, Door qua wam van vreugd en fmert, Soeekend'

Te-



Stichtcl jcke Rijmen. 47

Élgiï^liïitiiiïSlilIl
f.hif: me: f&rwm tin Hemel gien. laet als twtcb;kc»,Vu>' oo- - "mie-

teifSiïISïiiliiïii&Ëï
ken, Om den menftl: ['rtUti'.) Om tfi :f: Dit m't hert Stxtghenert , ••ƒ: En verspert,

B A s s u s.

-; met getrmn ten He- - - - m:l -xen ; t,*t als ttvce btk«n, IV otg'.n leken ,
Om il.u

ilfiigiiÉiiipifiiiiiiii
WmfA ;ift»/j|) iff: Viein't hert , Sïatgbenert^nvmvtrt , Dooryu» 'tvatnvan urcutf.tn

C A N-
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'

"

'

EcrfteDeeL

C A N T IJ S.

plllillfilpiiriiiiiiiii
Soeckend heyl, van heyl vervat , Teffens wijs en dwaes. Geheel Nature , Wil mede truien ; Treur tpat

piiiilllÉiiilliipiiill
treurey kondt : \ Al' t verdriet, 't Wdck men, fiet , Dat gefchiei , ~Dwr detver'lt van ever-vliet, Is fo*

ipiigiiiiiÉliiilpiliig
heyl, van: heyl ververl , .Tcfftns wijs en drvqes. . Gjxheel Natti- - re ,Wd mt~ -, <£• truren treur wat

iiiliilliÉiiïilïipiiiSllëi
treuren kendt : - Al 't-yerdrtst, 't Wdck men/ïet.Dat ^efehiet.Ji.ur de Werltvmovervlkt, Isfa treurnis wnerdig niet,

r,
j



Stichtelijckc Rijmen. 45>

liipiiifeiiiiiiiiipiii
r:S bef..v.vthe^lvtrvertT^ens wijs rndamei. Geheel Nature, Uil mede

liililïpiilliiiilliliiïii
tritre-t j Treur W*t truien kondt : Al'tvcrdrirt,'tWclck.mmfitt,D<Ugcf<:hiet,Diter<letper,ltv<inovtïv l.Kt,

B A S S U S.

ilipi|iiiliii|iiiigiïirjfii
futen' Sn^-.nd htjl-vi 'nstriji en dwaes. Ghebtcl N~*tnrt ,Wtl mede tru- ren; Treur &it trurm

liliïipilëplliliglllïil
Al 'f.eririet,'iWelck mm fitt.Vut g'fchiet, Voer itver'lt van overvlitt , js ƒ<> vurens w*erit£

G C a n-



Jö EerfteDeeï.

Cantus.

plÉ^gi^^^iiplii
treuren s nmerdig niet , Als des Menftben fondt. Wel liet gy flaegh trmtn vlie-ten H E R A e 1 1 T E ."

pÊ|||||iiïiiiÉfi^iiËiii
'tls gerris drtef'nis ,te Jïen, De jumm'ren die oo Aerd

A L T U S.

Als des men- fchen fond. Wel liet ghy fiaeg tranenflaeg :ff: vlieten H E RA CLI- TE:

Is gbetpit droefnis dreeffnit , te fitn De ymm'rm die of Atrd ^hcfihim. met mm

Te-



Stichtelijeke Rijmen.

Tenor.

llïiiËtÉÉïiËÉflltliÉitl
Ii [»* trurtns trttrdig niet, Als dit menfthen fondt. Wel liet «hyft.ut, trumn vlieren H E RA C LI TE:

lliiiipiiiiliiipiiyiiil
'» Isghnpu drttjfnit ,ti fen, De \»mm'ren die af Aerdgefchien. Mei meer reden

iijijllyiËiiÉlïgiiiiii
nitt, Als des mtnfehen fondt. Wel liet ghy fitui ir<mtn vliete» HERACLITE:

liiSiliïiglliiilirÊliiiii
/; l^ewn drteffnis , tifen,Ve jtmm'ren dtitf Aerdghtfehien.

G 2 CaN'



** Eerfte Deel,

Cantus.

piiliïlilililgpiiiiisÈ
ff meer reden weentn d'o

mm
M?t meer reden weenen d'oo-

,

gen Die fnnmoge», Wat voor febat en Paat God ffeft.]>.ier
'

'tdomms btrt geen lufix

i heeft

.

Altus,

igiiilllSiïiriiiil!ïli|i
reden ntemn <foo - gen wenen :ff:

d>epen

rüiiïüiifg
reden menen <Coo - gen menen ;ff: d.efien tnogtn

:ff:
wat voir febaten patGofa

geeft, - . Q.icr't domme, hert getnlufi en heeft.

Cak«



Stichtelijckc Rijmen»

Tenor,

Si

liiiiliiïiiillliiilipiifi
i.i.t'tn, - Vit fitn imgen - mogen, Wat voor Jc'iat en J?.JtGjdffecft,D.ur 't fommehert geen lnjl enhecfr.

igiïilflïlïliiyiïïllifillil
MiM:!m;crr-:dim &etne* d ir^en, Diefen moghen. Wat voor fcbit en VxdGjd gttft , V-ier 't domme

btrt geen U(t in heeft.

G 3 Sang:



n EerfteDeeK

CHRISTEI,YCK7 KLACHTJE,

ö ! wee, Jcrufalcm,foo riep e :r Godes Sone $

Met tranen o ! merek doch,wat tuwen vrede eyft.

Hoc fucht hy om onsheyl,hoe yv'rich gaet hy thooncn3

£yn gonft,als hy om ons,folijd, fo ftrrjd
3
fo reyft.



Stichtclijcke Rijmen, J*

SANG:
Donlanrs Lacrvmr.

Raen.oogcn,tracn,cn

word fonreynen

Door u veel weynen :

Bofuéde borft , firn'

door cic lucht,

Hen droefgcfucht.

Ween mede, ween al

gy op-rechte

Ween Godes knech-
ten :

Laet fuchten tot den
Hemel gaen;

Vangklagrenaen.

3 Laet als wee beken,

Uw' ooger. leken,

Cndin' mer.fch (hclaej !)

Die(m'thprt,
Stasgbenert,'

J *

En verwerf,

Doorqua waen vao vreogdenfmert)

Soeckend heyl, van heyl ververt,

Teffens wijs en dwae*.

Geheel Nature,

-rJetru.en;

Treur wat truren kondt :

Al 't verdriet,

't Welck men liet,

Dat gefchiet,

En de Wer'lt van over-vliét,'

Is fotreurens waeidig niet,

Als des menlchcn fond.

Wel liet gy ftaeg tranen vlieten

HE-RACLITE:
't Is gewis droefPnis,te fien,

De jamm'ren die op Aerd gefchien.

Met meer reden weenen d'oogen,

Die fien mogen,
Wat voor Schat en Pad God geeft,

Daer 't domme hert geen luiten heeft:

Ruft, Ziele,iuft noch niet van klachten

En treur-gedachten

;

Mijn ftemme,geeft niet anders uyt
Dan klaeg-geluyt.

Ach I ach ! ach ! ach ! wat menfehen hei te

Smelt niet door fmerte

Wanneer 't foo gröoten ydelheyt

Wel over-leyt ?

Verdoolde menfehen,
Sot is uw wenfehen,
En u paden flim

:

't Ware Goed,
't Welck (hier foec

Voor 't gemoed)
Hier na vreugdig leven doet,

Treetgy fchier als met devo*
En jaegtna een fchim.

Gods Liefflijck trecken',

Gods ernftig wecken
Blijft



£<$ Eerfte Deel.

DER GODLOOSEN NIETIGHEYX

Stelt ycmant 2\jïit trooft (vergetend' Godes byfiandt)

Op yet hot Hêeilijck
J

tïchijnt,hy wert des hoogden vyand,

End' ofhy zich öfand'ren fchijnt Co te behaghen,
Sijn nietheyd fal hy felfs gevoelenden beklagen.

>'



Stichtelijcke Rijmen. 17

BJijfcu nochalby.-

Maerua:bae:"c ;

Gy rerfiotet

Heyliac

Gods bevnir.de ,J;e u quaed

Willen fchutrsn toont gy luet :

Ach !watraf<

• d begraven,

Si'jefdei Haven,

Kom ve'er-om : 'tis dom gedarn.

't Getoonde dwad-pad noch te gaen.

Maer die u van d'Heer dei hoeren

Gee.nlaeel-,

:

HÖMtftlvoortaan Woord van God:
•

( .ebod.

Djribreydingiieovei Pfalm CXXUC. en XLIX.
Over Pftlm 1 19.

Sang: Engelfche tortuyn,
1.

SY he'j'jen my (foo fegge Ifraelj

Vi-i jeuget op, door veelderley gequel;

Van jeugetop mijn ondciganggefodit -

Gelbcht, maer noyt nochtans mV overmochf.
1. Oclijck een boerdwers door den acker rijd

Hn dien al-om met fijnen ploeg door-fnijd,

S'00 hebben fy oock op mij 11 lijfgedaen

Door haer foo veel en ongenadig (laen.

3

.

Maer hy die fiet op alles M'at'er leeft,

En,naveidienft,oFloon of (traffc geeft.

Heeft haren ftrick en vaft-geknooptcn band
Ontween gerockt met zijn vermogen hand.

4. Sy moeten noch al t'faem te gronde gaen,
Ln op de vlucht, dieZion tegen-ftaen :

Sy moeten zijn gelijck 't bedricg'lijck kruyt
Dat by geval op hooge daken fpruyt:

f. Gelijck het kruyt dat dort eer 't is vol-groeyt

;

Waerover hy fijn armen nietvermoeyt
Die 't Koren maeyt,en die '» in fchoven bind.
Sijn gragen fchoot niet van verladen vind.

6. 't Welck.niet geacht,vaa geen pafferend' menfeh
Die'twaflen fier,knjgt dcfen goeden wonfeh :

De fegen Gods fy over dy gefto: t

Op dat gy lang en vol van vruchten wort.

Over Pfalm XLIX.

II. Sang:

Hiillliiliiigiiiïi|iiii
Oorna my, enmerckgy Volckcn,al die adem is ghrgeven,TotdicfteiflelijckeLe-

H ven.



Eerfte Deel.
5 g

neme Deel.
ft

ËllWliiSSillfÉ3ifËÊÉI
H ven. Hoor al 'tfaern,gheen uyt-ghelon - dert,'tzv of e'el offlecht van bloed,

" 'zZy of rijck offon-^* dergoet.'t Zy of rijck ot ton-"* der goet.

Uyt mijn hert fpringt een fonteyne die de lippen op \

doet breken

En den mond van wijfhcyd fpreken,

Goede dingen falickfingenjen een ongemeen geluyt

Sal men hooren van mijn Luyt.

Waer-om fal ick, bang voor kommer , hert en finnen

fich doen rafien

Om veel goeds by een te taffen ?

En my werpend' in de fonde van mijn boofe we'er-

parthy,

Wachten fukken eynd als hy ?

Siet het leven , doen , en wefen van de machtig' en

geld-rijcke,

Die fo trots daer henen ftrijcken';

Die fichophaer goed vertrouwen; daer het hert fich

op vergroft,

Eg de mond van zwets en poft

:

Kan wel d'eene broeder d'ander , als hy nu de dood
fiet naken,

Trecken uyt des doodes kaken?

Daer ca is in al deWerek, ah de doodhaer werck

komt doen,

Voor fijn leren geen rantfoen.

Want hy felfs,met a! fi;n fchatten , al fijn goud^en fil-

ver-hoopen
Kan hem felfs geen leven koopen.

'tMach wat. fiepen, 't mach wat dalen : even-wel, hy
moeteraen.

Niemand kan den dood ontgaen.

Siet de wijfe ; fiet de dwafe ; fiet de menfchen met
malkander

:

d'Een die fterft foo wel als d'ander.

Hebben fv wat goedf of erven : fy beerven maer eer»
'

g'af,

En een ander lecft'er af.

S
Jhebben haer verheven hayfen.haer vertnaeckelijcke

hoeven,
En veel meer dan zv behoeven,

Somtijdts dcnckt'er 'the. r met vieughde , fomti;c!t*

weVr rnet dicdh' 'c a'n,

Ennochtcnj men mor.t'e ven.

S'hebben afkomft en gedachten , eer en £,ur.f ebv de
men-
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menichen,

En fchier al wat Ie venfehen.

Mocht men 't eeuwehjek behouden, (denckc haer

hert) ö Idatwaer fijn !

Macr 'tmoet al verlaten zijn.

10. Als de Lente van haer luiten (diealfteeds na 'teynd

gefpoeyt heeft)

Over is.en u;. t-gcbloeyt heeft,

Sterren (r daer neen alt heeften , dacr geen leven

'mee. voor is;

Eeuwig wech in duyftcrnis.

1 1

.

Dat is immer " oote dwaefheyd 't waerde leven fo te

enden
En fi ns Zielen heylte fchenden.

Even- wel, die na haer komen , piijfen 't; en,als wel
gedaen.

Sullen d'evgen gangen eaen.

J:. Daer-omeivenf' cockhet lclve dat haer dwafe Ou-
ders erven :

Sulckeniiven, fulcken fterven.

In het grafve de;ft-fe , knacgt-fc, fchendf' een dood
die ove.-wint :

Als een wolf een fchaap veiflint.

kj. Jydoch , die alfulckc d:ngen noyt en pleegden, noyt

en p.-efen,

Daer en fal 't foo nie: me'e wefen.

Eeuwig rotten en verderven blijft den Godde-lco-
fen bf

;

Maer haer. vreugd en heerfchappy:

«4. Heerfchappy on vreugd : wiens foctheyd in 't genie-

ten over-foet ij,

S9
Ia foo luftig voor 't gemoed is

Als denneuf', hetlicilijck geurtjen dat vroeg in den
dage-raet

Uyt het dauwig ki uytjen gaet.

15. Wat mach 'teen God-loofe baten , niette zijn en
veeltel'chijnen ?

Sijnen fchijn moet doch verdwi'nen.

Schoon 't en kiacht fal hem begeven : hy moet va-

ren daei 'talvaert:

Van het prachtig huys,in d' Aerd.

16. Maer de Heci (dat 's mijn betrouwen) fal het eynde
dei onvi omen

Over mv niet laten komen ;

Maer fal mijnen geeft bewaren,datick,van'tverder-

venvry.

Mijne dood geen dood en zv. ..

17. Siet gy eenigh menkh berijeken en in eere hooch op-
voeren .

Laet uZiel dat niet ontroeren.

Siet gy fijnen ftamme bloeycn en dat hy verheven
wei t :

Gadei t U geen nijd in 't hert.

iS. d'Uyr van fterven is ghekomen : Wat fal hy mee
't goed bedrijven ?

Hy moet wech,en 't goed fal blijven.

Van fijn fchatten ,van fijn erven , volght hem niets,

noch kleyn noch groot,

En met hem is 't alles dood-
19. 'tls wel foo,ter-wijl hy leven, en,doorweeldig fich te

toeven,

'i Levens lullen noch mach proeven,
H z ^a!
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Sal hy daer op fïch vertrooften j en te ftaen na lijfs

vermaeck,
Roemen als een fraeyefaeck.

to. Maer wat helpt hef, als hy,dwafe, 't pad des doods

fal moeten treden,

Even als fijn Vaders deden ?

Alshy,t'famen met dit leven,in fijn oog fo goet en foet,

Eeuwig 't licht ontbeeren moet ?

Kort: heeft yemand goet of erve, maergheen wijf-

heytin fijn faken

Om na beter goed te haken :

So verfcheyd hy uyt dit leven evenals het vee ver»

fcheyd

:

Sonder Deugd en Saligheyd.

Sang:

mWlillliliiiiiiiiÉillIiiÜit. fy m
Erelr, met uw' fchijn,En vermomde dingen Ach! hoe fekcr zijn Uw' verandeiingen! Waer vind

a
llllilTi|lieiiiIiiiiliii
B men in dv yet,Dat lang kan duren'Op vreugd,vo!gt (leeds verdriet; Na lachen,truren:De hoop' heeft ftaeg haer

%, 'tBloempjen,datnu fraet

Tot vermaeck van elcken,

Eer een uyr om-gaet

1 'tmif-fchien verwekken:
t Gediert dat d'oor vermaeckt
En fingt in bJyheyd,

Weet
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'sWERELTS YDELHEYT.
fi

Heer Haman was in Top, niets ftond hem fchier te vrefen.

Hoe haeiVJi jek quam het op , 't fpul dreygde hem uyt te wefen.

't Gebeurde niet alleen, dat hy vernieticht werr,

Maer fmaed,tn galg, en ftrop,brack hem
J

t verydelthert.
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Weet niet hoe haeft hem nacekt

Verlies van Vryheyt

:

Niets,dat een vaft'e uyr heeft,

licht meyntde menfch,door voorfpoed droncken

Dath/ 't geluck in huer heeft

:

Maer 't dooft fnel uyr, dat fnel kan ypncken.

3. Laes ! wat fnelder keer

Nemen Aerdfche ftaten

!

Hoe vlack fijnfe ne'er

Die noch korts hooch laten

!

Die,eertijds in gebied

Van Steed' en Landen

Nu zijn gedaelt tot Niet,

,

Met fmaet en fchanden

;

Die, (fom) door trouwe ganghen
In haren laft en moey'lijcknaven,

Nu moeten Wet ontfangen

Van die fy felfs eerft Wetten gaven.

4. Ach l'hoe doolt het hert

Dat fich hier laet binden,

En in enckel fmert

Vatte vreugd wil vinden :

Dat ruft in onruft raept i

En wil door droomen,
Waer aen het fich vergaept,

Tot Ziel-heyl komen.
Maer (och!) wiekanbelïnnen

EerfteDeeï.

Hoe dwaes die menfch fy van gedachten

Die,om een Niet te winnen,

't Een datt'et al is, niet wil achten ?

f. Ofickfchoon nufwer£
Eenfaem en verlaten,

Sonder land oferf,
Steeds op vreemde ftraten

:

AI wat vergaet en vliet

Is niet van 't Mi; ne.

Hy mirt ter Werelt niet

Die blijft by 't Sijne.

O 1 die in 't end kan raken

In 't eeuwig vreugden-huys fijns HeereBj
Al 'sWerels waeu-vermaken
Wil fulcken dienaer geern ontbeeren.

6. God die mijn Geficht

Door de held're ftralen

Van uw Hemelfch licht

Hebtgevrijd van dwalen,

En 'sWerelts valfch bedroch
Klaerdoen aenfchouwen:

Laet my die oogen doch
Al-tijdt behouwen

:

Dp dar, als ick dit leven

Onfondig leefin al mijn handel,

Hetland my werd gegeven

Daerick nu'met mijn geeft vaft wandel.

TIIDE-
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TYDElYCK loon van qyaet
*3

EN GOET DOEN,
"~1

Al leed Jaïri ^oon, Hoopfeyd' hem'tfal veranderen,

d'Hoovaerdige Haaman , wert noch eenmael plagens moe.

'tSal God verdriet'en,of, wie weet hoe gy elck-kand'ren,

Ontmoeten fult. 'tgebeurd
J

,maerweynigh dacht hy, Hoe.
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Sang :

'
Rufteloofen flaep, Daer de-ju-- me menfch in Icydt Die, 's Werelts

lipiiiilSiüii
vriend en knaep,Sich der fond' en y- delheyr,Over heeft gegeven en tot

plÊiÊlljilliïfl§liï|i
heylenle- ven,Door ramp en doot wil gaen, In wat dieper kercker,

piilpiliiilliiiipiiliil
Houd des boofhev/s woeker, Sijn ey- gen Ziel gevaen ! Een goet gemoet (waer hy 'rmaerwijs)

iilliilri!iil|lïlili!illlii
" Verfheckt op Aeid een Fa- radijs : En dat veiïuymt hy bottelijck;Gods wijfheyd wraeckt hy fottelijck,
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iiilPiiiiliiiiliiiiiiiii

^5

Een quact yeweet (wift hv 't maer wel) is op de Werelc felfs een Hel'

nüüi
• dat behoud hy don; me ijclf,

Den brand en fcherp gcbi;:.

Dien fukk menfch,:\ en •:;'
,

Inwendig vodt en lijd

En p.2 v-enich nier kan vooi-by,

So;-:k: hv wel tefmooren,
En nttt meer te hooien

Die ftomtne hei ten-lpraack •

Soec 'e:i,

En de.'.- brand 'i biulTen

Door londelijck veimacck
-Maer [ocl; ! J 'cis ahwrgeefi beducht ;

'til bv fijn wand hulp fel'oeht;

eckvanpijni
Geneilng in dood'ltjck vcnija»

.-.'.: kangendoift veJflaen.

\iyr,doet geen vuyi vergaen.
'< van fondrhjck'c In!t

Deur-È o i nd ontrai.
V:

- .jiisofichijnt,

'lens pijnen zijn onnocme-

Die den Beul met fich draegt
Die hem onophoiul'lijck pijnt.

Hy foeckr met-gelelien
In fijnpijnlijck quellen,

En gaet van fte'e tot (te'e :

M3er 't zv wat hy handelt,

Waer hy komt ofwandelt,
Hy brengt hem felven me'e.

En noch is 't vet fo lang fulck man
De irofP fijns ichijii-heyh hebben kan

:

Maer als hem die nu eens ont<?aet,

(Gelijck geen ding hier vaftèn ftaet)
So quijnt in dubb'le pijn de Ziel
Die fich door wacn-trooft onder-hiel'.
d'Onfaligft' is hy died'er leeft.

Die tiodft on God noch Werelc heeft.

Hoe edel is 't gemoed

t

Dar, in Gode valt geveft,

In alles wat het doet,

Streeft en arbe/d na hjeBeft :
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Dat fich tegen fonden

En 's vleefchs fchalcke vondtó
Heeft,als met ftael, om-vat,

Deugdelijck en heylig,

Segen-rijck en veylig,

Is foo eens menfchen pad,

Si;n Ziel.woon-plaets van alle Deugd,

Vind rtiet ï« haer dan ruft ért vreugd i

Komt hem van Buyten quelling aen,

Van Binnen kan hy trooft ontfaen.

Hoehy hier ftreeft,hoe hy hier ftrijd;

Waer hy hier leeft, wat hy hkr lijdj

Hy vind in allerley geval,

God, en hem fe!ven,ovei-aI.

Sang: Galliarde Eflex,

wiïliëiiiiiiilfliiillë
«uc. Anneer degrootedag, die eens moet zijn, Aller dingen eyndfal geven :In wateenangften
13- ft.

:£ iiiilÉÉiiïill
in-ner-lijckepijn, Salhetfondig hert dan beven! Als 'd'oogen felfsaenfchouwen, 't Geen Hier 't hert

niet g'looven wou ; Ach ! wat bitterder benouwen , Laet laten rou ! Laes ! die daer gaet vertrouwen,

ï2

*tCeea
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VAN'tLAETSTE OORDEEL.
6?

Die fchrickelijcke dach, des Werelts uyterfte ende,

Sa] ons die groote God, al tTamen eens toe fendc.

't Vertoeven niet belet,elck Chriftenfulcx belijt,

De komft, is wel gewis, maer ofigewis de tijt.

I 2
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't Geen hv bill'ck miftrouwen fou', Als Gods Oordeel word gehouwen , Voelt 's Wei 'lts ontiou. Hy wil,

Üiiüi^SSütltilïtii
maer waer kan hy vluchten ; Hv fucht, doch vergeeffche fuchten ; 't Hei t,vol vruchte-loofe vruchten,

fëgüüisgiiiiglgi
Spreeckt fijn vonnis uyt. Beter waer hy noyt gebor

gifilllillpj
Spreeckt fijn vonnis uyt. Beter waer hy noyt geboren,Dan de ftem te moeten hoor en, Die hem uyt der

uyt-verkoi en Blijde Wooning fluyt.

. De dag' toeft wel,en alles blijft foo 't was
Dies gy meynt g'hebt niet te fchroomen

:

Maer 't geen ten onpas komt,komt noch te ras ;

Traeg'lijck komen, is oock komen.
Godlaetden Dag jjërtragen,

Niet om dat g'oocktraeg zijn fult:

Maer fijns goedheyts wei-behagen
Word foo vei vult.

Den Sondaer wil hy dragen

In lanckmoedelijckgedulr,

Ofmif-fchien de ftraft' en plage

Stuif met defchuld.

En of fchoon veel duyfend' laren

Tot des Heeren dag noch waren,

Sal u doch de Dood niet fparen,

Die elckuyr rijn mag.

In de Dood ('t zy hoe geleden)

Is geen Tijd,dat'wijftde Reden i

Over
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Ove: du-<endlaer, is, Heden:
Srerf-da^,Oo:de<*l-dag.

Menfch, dK, ;
hoefeer dit leven ubehacgt)

Mecds den dood hebt op debielen,

\ ,10, T«ee.die gy in 't Lichaem draegr,

nd oogen in uw Ziele:

Oo^'.om tekonnen mereken

War het is dat u ontbreeckc,

En hoe gv dooi uvafe weicken

lnïl'.nd teeckt:

Soo mocht de geeft fich ftereken

Dat (g
Jhoe feer 't vleefch tegen-lpreec.

Door u felfs tot Deugd te pereken,

Gods toorn ontweeckr.

Laes ! wat raed alfm' is aen 't hollen ?

't Rolt bcht voor" geen is aen 't rollen

:

Valfchetrooft, die 't hert komt vollen,

Werckt groot Ziel-verraed.

'tBoek fiins herten wel door-lefen,

Kon des Ziels ontoov'ring weren :

Maerdoor medicijn tevieefc»,

Blieft fieckt' evenquaed.

Sang: Pfalm XXXII,

afiiiiriiililiiÉijiliiiil
:SÏ r r „ j:- l— « t _.n. 1

• j — ,.7- 1 ,i- r^ r, 1 :_J.„ U- ,».»En Koop-man,die het e' el gefteent beminden.Was luftig om fchoon Peerelen te vinden. Hy teeg

ïlÉÉïiiiifiiiiliiili^iïi
van huys en toet van land tot land, Ophoop' ofhy fijn gading yewers vand.

r vand een Peerl\die.fchoon en uyt-genomen, \ 3. Dit rteki'cer-tijds Gods hooch-bemindc-Soone
n hert alfoo met luft heeft in-genomen d'Hecr IESUS voorjom fchadu-lijck tetoonen

Dat hy al 't fï;n teiftond te gelde brocht Hoe'twaarlijck zy gelegen met dat ding

En voor het geld des fchoonc Peerle kocht. Daer hy den menfeh van leci d' en in vooi-ging,

I 3
*.De
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DE WHSE KOO P-MAN,
Ofvan de ware vsrfakinghe fyns felfs.

Die wccrlc Pccrl GodsWoon, wort gantïcH gering gcachtet

Des Satans kramery,blinckt vele fchoon sn't oog.
De wijfe Koop-man, ó ! wat anders hy betrachtet,

Hy mintfe, en kooptfe, en thoont, dat al de reft niet doog,
1



De fchoonc PeerM is 't pad na 't eeuwig Leven,

(De> HJi.cn Kennis,in fijn Woord befchreven)

g Meni'ch noch vind,noch van en weet}

tdJidU nut op-rechr betreed.

< n belult om 't ware heyl te fchincken,

DoetTOOftin'l U'oo.djenlaeci'choon Pcerlenblinckcn:

T.-nont 's Levens We^ . en komt een Goed aenbicn

Da: \i>\ babet, doch Hier nietword gefien.

. ons geuvoien we'ei-paithye)

Doe:\oo;t,cnpronckt metvalfche kleynodye
Valfch is fy wel,enZiel-heyl ver daer' van,

Doch fulcks.die 't oog op Aerd aen-fchouwen kan.

Ekk Meafch van 't quaed.uyteygen aerr,af-kceng,

En na 't geniet van heyl en 1 uit begeerig.

Socckt na 's Hej 1 i weg ; Dien gaet hy In, of Mis,

Na 't hert of veel ofmin Deugd-hevig is.

Stichtelijcke Rijmen^ 7

1

'cis waar, hy gaet te mets of veel ter Keicken :

Pleegt uyterlijck Gods-dienftelijcke wereken

:

Heeft oock fom-tijds van God en Hemel fpraack :

Maer 't Hert had noyt daer van den minften fmaack.

't Leyt fabels-wijf' in fijnen mond en herflen
;

(So 't anders wacr de waarheyt moeit hem pei-flfen

)

Daer van te reden-kav'len dunckthem fracy,

En klapt'er van gehjek een Papegacy.

im
II.

E menfeh in 't quaed , door qua' gewoont ver-

do: veni

Daer Deugd Inir hrrtm't hert is uyt-geftorven,

brae.-oogrfoollipop 's duyvels kramery

Dat hv mo!-b!:.it, Gods wegen itapt voor-by.

Soo hem fo i ris in d'oogen fchimmert

:

Stracx wo. tin 'theit dac. tegen aengetimmeir

:

Hy febont het Licht,en mijd het pijnli;ck Woord
Dat hem fijn ruit en fond-vermaeck veiftooit.

Sang:
fclgopfcebotr.ijacnöc,

<©or&

:

Benaude menfehjdie by 'tveelvuldig lijden.

?*g< 38.

I I I.

DE menfeh, die,niet in 't quade gants verfopen,
Voor waarheyts licht in 't hert wel houd een open 5

Doch.wanckchjckjnoch tuflehen beyden zeylt,

En 't hert aen Deugd en Ondeugd heeft gedeylt.

1. Die Redens raedr fom-wijlen wil betrachten,

En weder-om by tijden niet fil achten:

In 't kleyne niet vol-trou,maer flofenlaf,

Kielt fom-tijds 't Pad,maer treed'cr meel! we'cr af.

3. Ten deel in 't licht , ten deel oock noch in 'tduyitcr,

Straelt hem in't oog den aen-genamen ltiylter

Van 's Heeren Peerl' en Goddeüjck Xleynood :

Wclcks Deugd en kracht hy aen-fietvoor feer groot,

t. Hy fiet en mei ckt dat hier door is te raken

Tot valt geniet van ceuwelijck vermaken :

Noch*



naart.
6. t>.

to.'ïi.

Nochrans,watmaecktden koop-luft in hem flap ?

'tGeficht (helaes! ) van 's duyvels koomenfchap.
,

Satan (doch dien hy niet voor fulckes fiet aeh)
Heeft hy met fijn bèdrieglijck' waer voort fien-ftaen.

Waer by de Ziel onkundiglijck geraeckt j

Ofmeer ofmin fich illaefvan heeft gemaeckt.
. Soo by den luft 't genieten is gekomen.
En 't heit daer door van Jiefti' heel in-genomen

;

Ofdan 't verftand al fchoon vrat anders fiet,

Liefd'.oud en fterck,doet nien en flap te niet.

. Eer'c God'lijck Lichtterdeeg al-om kan ftralen

En fijne kracht tot in den grond doen dalen,

Hangt 's duyvels- lift voor 'tweüghert eenflot

Na 'c ichoon kleynoot en bied hy na een bot.

. Is hy in luft foo diep noch niet verloopen :

Een ftercker treek heeft hy dan wel om koopen,
En komt,en komt welna,maer komt niet heel.

EcrfteDècl.

De Peerl' is fchootl : maer AJ is al te veel.

9. 'tKan anders gaen : (na dat dan in den Geeft is

En wil, en moed) hier hebt gy 't foo als 't meeft is.

Wat raedt nochtans hier tufichen met 't Gemoed ?

Waer haelt hy ruft die 't herte niet vol-doet ?

10. Raed? neen. Raed'. ja. Kaed voor den onberaden.
Met lollen ichijn,metwindfichte verfaden :

Met ijd'le trooft en uy t-rlucht 't hert te voen,
En foo 't Geweet een (til gewekte doen.

tr. Mcnigerley, (hoe-wel 'tal t'famen fot is)

Na dat de menfeh offcherp van breyn of bot is,

Valt dit bedroch. En als d'uytvliicht ontvlucht.

Soo boet men 'tmeeft met een beklag of fucht.

12. Dienaeftop'tpadjiiietheelop 't pad wil wefen.

Is alderfwaerft van dooling te genefen.

Daer heel moet zijn,fchaedhalf.Min heeft minfcrujn>
Selfs voor die 't heeft; Veel,meynt licht Heel te zijn*

DpiliilllSliilililllIiii..
n E menfeh vviens hert gelijck'een vruchebaeraerdt is j Wienal-legoet fteeds wel!e-kom en j.9,7

" waerdc is; Die van alle Ondeugd fchou. In fijn weynig' is ghetrou ; Die het kley-ne licht van Reden mceft
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** idoo . m thotvanal- Ien, Willens novt fal teeen val- len.

*. Dien 't niet aen Wil, mier flechs aen Kennis Ichort :

En komt hy yet, onwetend' komt te kort

:

Die om-foeckt en port al voort,

ïn altijd na betsr hooit

:

Die fijn he. t met gecnedinghcn die de oogen Hier aen-

fchouwen
Wel en heel vernoegt kan houwen :

J. Soo haeft Gods Licht door 't Woord in 't herte ftraelt,

En hy nu voelt wae. in hy heeft gedwaelt

;

En hem nu d'Oiilieinijckhcyt

n's herten oogeleyt:

Hiets es kan hem wede. -houden ; niet en kan zijn voet

beletten

't Pad te gaenvan Chrifti Wetten.

4. Al u-acr God fpiecckt.daer hoort en is hy (lil

;

Al waer God eyfcht,geeft hy al wat God wil j

en laethyongedaen;
rerüivmt noch blijft hy ftaen -,

In geen ding en blijft hy achter; nergens thoont hy Zich

een roover :

Alles.alles geeft hy over.

y. Hae: , tooren , wiaeck maeckt hy uyt 't hert fich

quijt,

Met alle daed die voor 's vlcefck liefde ftrijdj

Vieef'enHopelklthyWet

len, Willens noyt fal tegen val-

Nade Mae'tdicGodhemfet;
Alles acht hv dreck en fchado met des Heeren groot'

Apoilel,

Niets,dan flechts die Peerl',is koftel.

Uyt heeft geweld en aerdfche heerfchappy

;

Dewap'nenwech; hetfwaerd gact van de zy',

Weer-loos, licht en los gela'en,

Gaet hy na een beter ftaenj

Na een beter (fact en erve: d ' aerdfche macht en 's We-
relts faken

Laet hy Godes 00" bewaken.
Geen ding fo waerd,daer hem hier 't hert aen kleeft:

Noch erf, noch land,noch yet,hoe liefhy 't heeft;

Vrienden,magen,eer noch goed,
Huyfen.have,lijfnoch bloedt;

Oudewaen noch Eygen wij fheyt,Kerck noch Puetter,

wenft noch zeden

:

Nergens vaft dan aen Gods reden.

Uyt-willie ftaet fijn hert: en 't moet fooihen
Sal Chrilti Leer der Zielen grond beflaen

;

Sal des Waarheyds c'el kleynood
Wercken aller fonden dood :

Sal de dood van alle fonden en 't beleven aller Deug-
den

Brengen t'aller vreugden vreugden.

K San o:



74
Sang:

O nacht Jaloerfche nacht.

Die 't al,met reden, eyfcht,dien moetm' oock alles ge-

ven.

Sl&vt.
7.e.iT.y

«, 23.

God eyfcht het al Waer heen,gy die 11 of op quaed
Met fchijn-deugds gri;n vermomt , ofop een leef-loos

Leven,

Of op een weynig doens,of't fchijnbaer Veel verlaet?

'tlsleelijck: (ver van deugd) uyt-wendiglijck recht-

veerdig

Te laten voor den menfch.met een befmet Gewif'i
En.als een waerde gaft,doch 'tavond-mael onwaerdig

En fonder Bi uylofts kleet,te fitten aen den difch.

tls-leelijck : (ver van deugd) van and'ren oordeel
ftrijcken,

En feifs 't verdoemde quaed te laten noch te vli'en?

Of in fijn broeders oog tekomen fplinter-kijcken,

En in fijn felfs gelicht den balck niet eens tefien.

, 't Is leelijck : (ver van deugd) fijn onfchuld gaen te

maken,
Wanneer ons Chriihis noyt en acht fijns Bruylofts

waerd,

Op acker,wijf,ofvee : Ofin fchaaps-kleed te naken,
Maer binnen in het hert re zijn van wolven aerd.

VErgeefs is 't: (ver van vet) voor God met offerhan-
den

Of ongeheeten werck te zijn kloeck in de weer :

Of(hiymiginGodsWü) met 't laem-gevouwen han-
.

"*"
den

EerftcDcel.

Enne'er-gebogen kni'en te roepen Hee^Heer.Heeri
6. Vergeefs is 't: (ver van yet) al kon men Propheteren,

Ia felfs in Chnfti Naem de Duyv'len uyt doen gaen;
Of,na gefloten deur te feggen,Heere,Heere,

Hier zijn wy doe ons op, dat wy in mo^en gaen.
7: Vergeefs is

: (ver van yet) het Pharifeifcti dancken, ïuf.

Uyt waen van niet foo boos als andere te zijn; ' 8 •«•

Of op-geblafentlijck 't Inwendig te verblancken f'i.i*
Door ongeeyfehte deugden Hevlicheedtjensfchijn. '»

8. Vergeefs ïs't: (ver van yet) een ifralijtteheetenj
Te hooren, en meteen te ruften op deWet

;

Te zijn van Abr'ams faer ; dert wille Gods te weten ;
Te onderfebeyden 't geen Gods wil ons voorenfet.

9. Vergeefs is 't : (ver van yet) in Gode fich te roemen ;

Te proeven wat'erhooch en overtreffend' is ;

Der duyfterlinge Oog en Leitf-man fich te noemen,
Der fotten Onder-wijs,derflechten Kentenis.

10. Vergeefs is 't : (ver van yet) den naem en faem te dra-

«om.
t.«.ir.

181».
ÏO.ÏI,
«.13.

18.

gen
Van alles wat men is ofdaer men fich voor houd;

In Ifr'el Meefter zijn : ofdaer in fich behagen
Dat een de woorden Gods^oorand'rezijnvertrouf.

11. Vergeefs is 't : (ver van yet) te willen en teloopen, f*!'*"
Geen moeyte fich t'ontfien .gereed te zijn en rap ij.

Om (door gereys,gedraef)een Secl-genoot te koopenj
En t'ijveren na God , doch fonder wetenfehap.

iz. Vergeefs is 't: (ver van yet) te zijn van Chnfti vri'nden }"*""'

Enmaegfchap naden vleefch.Vergeefs,ofjemantfeyd' 47*8.
Dat hy wis Chrifti zy,en niets en is te vinden %„£•

Dat immer-meer van Gods en Chrifti liefd' hem t.&ii.

lcheyd.

13. Ver-
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XX.Vergeefs Es 't : <.ve' van vet' te leg»en:Hebbcn wy niet

Gcmeenfaemujck niet u gewandeJt en gtlecft,

Spijs ende dranck gcniit't ?Hebt oock,O Hecre.gy niet

Op o-!e ltraten ïelfs gepi edickt en geleert ?

i4 Vereed dien Edig uj t te inreken

Die 't v; oiijck mid-dag-mael lal eten in Godes Rijck;

des Heeren hand een wondei -dted of teecken

Acn ons bewefen heeft tot Gun!t-en licfde-blijck.

: te hebben openbaring

Van 't Kennehjckc Gods ; lier nict-gewilde quaed

Te doen. 't ge»-i!dê poet tr i .1: ing

Tc vlieden da: men wenicht,te volgen datmen haet.

|del is "t : te wefen :r.-gecntet

sn Olyven-bocdB ; te ïten 's Hecrcn Brood,
•

i Kelcs , door waen (valt ïn-ghc-

prentet)

Van dat men !taet,al heel temcynen/khebgeen noot.

17. Vergeefs en ijdel is 't al fprack men alle talen

;

Al wift men alle weet ; al had men 't G'loof foo feer

Dat 't machtig waer een berg van lijnc plaets te halen

En dien wee. clderwaei ts na wil te (etren ne'er.

. iS. Vergheefs is 't al te faem (als dacr*" niet anders by
koomtj

War dat men floct.offevt ; ofwenfeht of heeft voor

gaef.

Wat batet ot de menfeh hem felven Heer en viy

dioomt,
Wanneer hv in der daet noch is der fonden flaef?

19. 't Ij vet, maer ver van Verl : .vant openbare fond'ers

Die doen 't foo wel als gy) dat gy de geen bemint
Die u oock minlijck u. 't£n :s niet groots noch wonders

Dat daer Liefd' is , dacr Licfd' tot weder-liefd' ver-

bind, fackcr
ie. 't ïs vet, maervervan Veel: Gods zaed in 's hei ten

Te hebben wel bevat,foo dat'et wal'dom krijgt, ^'"-

En hoop van vruchten geeft : maer , dacr na (wack en »"'
fwacker,

t

Ten laetllen heel verfterft en tot geen vruchten Hijgt.

11. 't Is yet.macr ver van Veel: Nau-hértelijck wel-da-
dig,

Aen d ai men nu en dan een noot-gaefte befte'en;

En fich Gods-dienltelijck fom-tijts,of oock fchier lla-

dfg,

^
Te fpcenen van gemack door vallen en gebe'en.

iz. 't Is yct.macr ver van Veel: Een nieu geplante fpruyte
f

1^"-
In Gods Wijn-berg re ?ijn;Ofdatmcn vceigcbo'on M .»i.

Van jongs op heeft beleeft, Maer laetop'rpad lich

ïtuyten

Wanneer vol-maeckter wegh gethoont word van
Gods Soon.

ij'npls vee!,maer niet Genoeg:De arme in haer nooden }j,|_
! '

ï. Tc deylcn al fijn haef met een mym-dad'ge *-3-

hand :

Ofonverfaegdelnck het lijf te laten dooden,
En voor Gods eer en leer te geven tot den brand, f b.<.

24. 't Is veel maer niet genoeg: Dat m'eens verjicht ge- e ' 4 -'*

weeft heeft :

(Door 'tHemelfche ghefchenek en gumt in

vermaeckt)

Of dat men een-mael deel gehad acn Godes Geeft heeft,

Gods goede woo. d en kracht der [Coomftig' eeuw'
gefmaeckt.

K 2. sj.'tls
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BEKLAG OVER dYDELE WEET EN EER-LVST.

Sict dcfcn Chrijgf-Helt ftaen, hoc iffet hem ontvallen.

Den Studiof
J

bedru&jhy weet noch niet met allen.

God,en hem felf,te zijn gantfeh vreemten onbekent,

Watift ? als Krijgs-Manseer, beklagelijck ellent ï
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»$\ 't 1$ Tcel.maer niet Genoeg : al is men fchoon gheko-

men
Tot Zions wa; en bei g.de Sradt van God gebout,

'tHandfch Ie. m'aletn ; Al is 't heit opgenomen
Tot daer 't ontelbaer ral der fcng'len ftch onthoud :

16. To: d'u: verkoo.cn lchaai der Eeift-gebooi telingen,

Der fpieg'Ien in't Geloof: Tot God die alles richt ;

. -hoochft der Hem'Iendoor tcdringen,

roe da; ds Geefteu rijn) metfijnes hertsgefient :

ï7- Tot dar. de menfehen geeft bewaert wort tot den Le-

ven

De in vol-komen deugd hier hebben door-gei eyft:

Tor ItM M Middclaer van 't Nieu Verbond, gegeven

Doo. 't Bloed dat gunft, niet wraeck i,als 't bloed van

A^el) evft.

a8. 't Is Veel , maer niet Ghenoeg : Dat m' eens dooi

Chrirti kennis

Rijmen. 77
De fonds befoedeling,des Werelts mylicheyd

Ontvloden is geweelt in valk Deugds gewennis ;

Of 't pad al heeft bekent dat ter Gercchthcyt leyd.

19. 't Is Veel maer niet Genoeg:DatChnfruj>onlewercken "i" 1 -

Onsarbeyd , lijdfaemheyt , en vele deugdlij ckhe'en *" *
Al pnjlt: ja ii'ijvei ing foo groot in ons kan mereken

Dat bv en onder om de qua'en niet fijn gele'en.

3o.'tIs veel, maer niet Genoeg, 't aen-hooren en niet hoo- *£*";

ren

Die als Gefancen Gods,doch valfch'lijck,komen aen;

Ofdat men, fonder fichaen liefoflect te flooien,

Veel heeft om Chnlti Naem lijdfamig uytgeftaen.

h, Wat dan ?V/at 1$ Genoeg ? De fchoone Peerl'tekoo-

P^ *\
Om alles warmen heeft: Al waerm' hem weet en kent i. *.

Den weg van Chrifti Wet geti ouwelijck te loopen,

En onbeweegelijck op blijven tot den end.

Sang: Era di majo.

plliliiliilillïpiiii
E; wijl men hier van alles foeekt te weten , Blijft menig menfeh felfs van hem felfs

liifiiiiiliiiiiiiiili;
H ver-getea. Seer diep en ver foeekt hy der dingen Konde,Maer't noodigft en naeft-by,blyft on: ongevonden.

K 3



Eerftc Dceï.

TOE-VERLAETDER RECHTVEERDIGEN,
Onder 't Oude Verbond.

Met Pcert, en Sweert,en Schilt, en Piji, en Boog, en Slinger,

Trock \ volck van t'Oud Verbont , na
J

t Land ; dat Godes vinger

(Door Vyerige (olom) haer aen wees. Canaan,
Dat was

J

t beloofde Ri;ck,en vrengd,voor ydcr Man.



De heil Nituyr wil ons vei ftand doordelven.

Elck denckt om ved,gcen menfch fchiei om fijn tel-

ven.

Door Kon.l en Weet Reftadig na te hvgen,

Xin t hert of noyt afleiden beurte krijgen.

Door vragen,hooren, tudenj'.chiijvcr.Jefen,

Socckt men te kennen in «ekent te welen ;

Oock van die wv.noch fy ons noytenken-ienj

felts .n «den Dood, des k;nnen:>perek en ende.

Bd*a : val i • 'r -Is 't leven fo vaft heen fchiet,

tn wy op .:1c*,en we'er op ons elck een (iet ?

onl-.und' van 't geen hoogit is van noode,

Ste ftm', onbeient hem frlven en oock Gode.

Uyc-txrejdmg ovt- Pfalm ex - - rui
O-.tr r'Jm C XXV.

S.\ N

Het daget in den OoJten.

I.

TTTrAt Winden dat'er i uvühen , wat Regen datt'er

V V plaft, »«* &*
Her hooge Huvt r:n 2ion ftaet onbeweegten vaft

:

©etflooge OupsbanZionete.
i. Wi: mcnfch;n dar'cr dreygente moorden en verflaen

Al die op God vertrouwenen fuüen niet vergaen.

211 Die óp €>ob bertroubjen etc.

j. De hooch-getopre bergen zijn als een vafte fchan'

Rondf--.ni Iemf'iem h.ntcrjeen v and heeft' c. kins :

ÖcnDfoin ^etufaltm fjencn etc.

Stichtelijckc Rijmen. 7$

4. Gods toe-fichtdie hy ftadig rondf-om fijn yokk laet

gaen,

Is haer alsvalte muien : geen wand kand'er aen.

30 ïjaer alse toafle muren etc.

j. Hy fal 't rechtveerdig hoopjen , lijn duyr-bemint Ghc-

flacht,

Niet eeuwig laten blijven in boofer menfehen macht

:

jSietecuujiö laten blpen etc.

6. Niet eeuwig laten blijven in een (oo droeven ftaat,

Op dat het fijne handen niet uyt en reyck tot quaad :

<©u bat ïjtt fijne fjanben etc.

7

.

Op dat het de God-k>ofheyd te met niet in en fuyp.
'

En door der boofen bv-fi n die hier in 't hei t niet fluyp.

<Cn booi Der booTen bp-fjjn etc.

5. God , die-fe van u.af-wijft die 't kromme pad mflaen,

Doe we', den vromen hei ten die i eyne wegen gaen.

3Doe biel ben bioraen feiten etc.

9. 'k Bid dat gy dijn lii aé'1 den foeten vrede geeft,

Den vrede "laet behouden.foo lang maer als hy leeft.

39 en bxebelaet beljoubcn etc.

en xxi 11.

Sang:
©pt bttterfjeptber Zielen.

Ovit r/m C X X 1. Item : Vfrlm CX X X.

II.

i.Tck hoor Trompetten klincken;

1 DeVyandisna-by;
lek fie HarnaiTen blincken

:

En menend is met roy

Het
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Het hert klopt door 't benouwen :

Dies het ick,diep befchroomt,

't Gêficht't gebergtaen-fchouwen.

Of daer geen hulp van koomt

;

Daer is geen hulp voor-handen j

Voor-handen dan van God j

Van God die 's Werelts landen

Heeft onder fijn gebod :

Van God,die 's Hemels lichten

Heeft onder lijn gebied,

En die 't wel eer al luchten

Dat '* nienfehen ooge fiet.

Wie kan Godsvolck betrapen,

Al fijn-fe onverdacht ?

Wanneer de wachters flapen,

Houd God om haer dewacht.

Hy is niet als de menfehen,

Die,op de wacht gefet,

Als fy geen flaep en wenfehen,

De flaep haer wagt belet.

Noyt flaep beving fijn oogen,

Noyt had hy flapens luft :

Dies wy vry-moedig mogen
Gaen nemen onfe ruft.

Sijn hulp die hy doet blijeken,

(Welck aJleleet verdooft)

Die mach men vergclijeken

Een fchadu boven 't hoofr.

De Sonn'.op hoogen dage,

Schoon l'y al biandig ïteeckt,

Kan door haer hit niet plagen

Als Hy haer krachten breeckt

:

De Maen, in vochten nachte,

Schoon fy de le'en verkoud,

Doet op ons le'en geenkrachxe
Als hyz' in warmte houd.

Geen Quaed en kan u deeren :

't Zy ofgybuytenshuys
U felven moet generen,
Daer is geen vrees voor kruys

j

't Zj ofgy binnen deuren
In uwen huyfebent,

Geen quaed kan u gebeuren

Van nu toraen uw end.

OverPfalmXXIlI.

$ ANG :

Frogs Galliaerde. ?*g. ->6.

III.

Ls een herder fijne fchapen in een groen lan.

douwe weyd.
En, om haer den dorft te laven,na de verfcha

beken leyd

:

Soo is oock de Heer mijn Hoeder. En om dat de Heer
my hoed,

Sal voor 't lijf noch fpijs ontbreken noch verquicking

voor 't gemoed.

L ?e ick , als een dooiend fchaapken,af-gegaen van

't rechte pad,

Ongefl'jflc gangen dede en verkeerde wegen trad :

JBracht
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Bracht hy-'» een trouwe Herder,bn>cpf hj mijne voe-
ten v

Opdes levent rechte ft raten , orr> fijns Naems hoog-

V2C ce eer.

t. Ofick fchoon (geluckeen kudde die in doods perijc-

kel :'•

Er. fom-wijlen langs der heyde tot een prooy der wol-
ven gaet)

Wand'Ien moeit op fulcken vegen daer men eynd noch
• -nft Het,

En geen menfehin 't nare doncker fich tot leydf-man

acn en bied :

Ia in fiilcke nooden raeckte dïer de dood voor oogen
ftond,

En de Ziel by geene menfehen hoop' van t; ooft noch
hulp; vond.

Noch en foud' ick niet Vtrdpgai , nu gy helpt en by
my zijt

Als een herder die fijn fchapen trouw'lijck met fijn (taf

bcviijd.

3. Gybereyd my voor de oogen van mijn vyand ecu

bancket:

Daer fo word my overvloedig alle fpijfe voor-gelet :

Daer fo diuypt mijn hooft vanoly, en mijn beker

vioeyt van wijn

:

Dit vervult mijn geeft «het vreugde en mijns vyands hert

met pijn.

All' de dagen die ick leve (en daer op vertrouw' ick my)

Blijft my God*» 1 ïjcke eunfte en fijn milde goedheyd by.

All' de dagen die ick leve (des ben ick in 't hei t gewis)

Sal ick blijven in de Wooning daer de Heer mijn God
in is.

S A N C Efprit qui fais mouvoir mes nerfs & mes arteres.

1.

LApiiiiiiiiitiiiiïiii
li ^ Lvie God- lijck na Chrifti Wil wil Ie- ven, Vcr-druc-king is

men feit
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TOE-VERLAET DER RECHTVEERDIGEN
Onder *t Nieuwe Verbond.

Noch Pcert,noch Stfcerf,noch Schilt,noch PijljnochBoogjnoch Slinger,

Tot yemants lect, en raeckte oyt Chriften met fijn Vinger,
't Gemoed blijft vaft geveft, op

J

t onverganckelijck.

Op Chriftum Godes Soon, in 't eenwig vreugdich Rijck.
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•rr.err.ch.dan Jiecerft met h.

. C/.r . J.lijckt hiervoor 't oog onfalig;

Die hi:.- or-.ÜIig is, heelt God nirt tot fi;n Uut.

'c Beilu'. t heef: waarhevdi l'chijn,doch is onvail en

U'.rGoJ rr.hr- EamekHeft heef: alle ramp tenur.

. Aihetf. d.'» Mnencmckop Aerden illes tegen ;

E - dr h<rel naruvr hem oorlog aen-gelcvt;

Al lcheyd het al van «cm : Deun hy maer op Gods we-
gen,

't En is gheen b!»;ck dat ovt Gods Liefde van hem
ichevd.

, 'c Is u-aar,Tin dag tot dag (om w;:l-doens wil verfcho-

ven)
Sleept hy fi;ndood

; aIs 'efehaap ter fl»cht-banck heen

gebracht

:

In alles even-mei komt hv noch ftaeg te boven
Doo: hem wiens liefd' in 't hert ilo.t over-winnens

kracht.

, Si;nkruys,daer roemt hy in: waer-om ? hy weet dat

Lijden

Geduld; Geduld Deugd-proef; Deugd-pioefHeyls
hope geeft. (den,

Hy u-ee: dat hy (met fmaeck van Godes liefd' in 't lh i)-

C:!lort dnor Godes Geeil
) geen ijd'Iehoop' en heeft.

Het i.cht-haen-gaendekruvs, (foo machtigh is de
Waarhcyd)

Hoe-wel 't in 's Werelts oog als Ellends-teycken Ieyd,

Werckt in 't God- deugdig hei t een over-iware Swaar-
heyd

En eeuwig-dïnend' wicht van Heyl en Heerlijck-

heyd.

Sang:
2llsi oy 'tüooj-gambc

3tem:
O nacht jaloerfe nacht.

I i.

f")
E Geeft en kan in kruysniet ongevoelijck weCen ; «»m.
En nochtans , rnids in pijn , maeckt hy dit wis be- *j££

fluyt; 10.

DatwiedeHoochlte liefd* aen yemand heeft bewefen.
(Hoe 'tgaenmach) nimmcr-meer in minder liefde

ftuvt.

*• De a'der-hoochfte liefd' die God oyt konde toonen ,

Heeft hy vol-uyt getoont doe hy fijn licfftepand,
Si;n aldei-waeidrten fcliat , fijn hert-verkoren Sone,
Om on.?,ter wreeder doodjgafin der boofen hand.

J . Om ons heeft op-geweckt tot een Ouftei ff'lnck leven;

Aen fijne rechter hand iu Majefteytgeftelr;
In Hemel en op Aerd volkomen macht gegeven

;

L i 't Ge-
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't Gewelt van hel en Dood gedaen in fijn geweld.

Die by foo ftercken re'en Gods Zegel heeft verkregen,

Wat nood,al vind Natuyr by-wijlen 'tkruysonfacht;

Al 't lijden defes tij ds en is geen-fins te wegen
By 't Goed en Heerhjckheyd die na Gods kind'ren

wacht,

. By 't Goeden Heerhjckheyd; waer nafydicinhope
d'Ellend en ydelheyd hier onder-worpen zijn,

Met hier gedacht' en hert geduyrichlijcken loopen,

En fuchten,a'ls na 'teynd,van ongeval en pijn.

'. En fuchten ; recht gehjck de ftomme domme dieren,

(Als voeldenf' oock den laft van d'Aerdfche ydel-

heyd)
Met uyt gereckten hals,nahaer behoefte gieren

Door blinde drift en treek van haer natuyr geleyd.

Sang:
Geluckig wiens gemoed &:c. T*g. 46.

III.

Grootheydvan Gods Liefd' ! O ! vallen wijck
der vromen,

Die tot de Deugd langs 't pad van Chrifti

Wetten komen !

Sie,Godes Kind'ren, (ie (op datgy manlijckftrijd)

Sie,en door-grond wat 't z v , Datgy Gods Kind'ren
zijt.

, Hier draegt gy nu den Naem, en hebt ten deel het \ve-

fén

Van ware Kind'ren Gods;in rechte Godes vreefe

EerfteDcel.

Toontg' u God-aerdiglijckeen eygen Godes Spruyt,

En druckt hier Gods natuyr in uwe daden uyt.

3

.

Maer als hy nu verfchijnt die Doods geweld Komt vel-

len ;

Die, uyt N iet-wefen dheyd , u'twefenfal her-dellen

En trecken krachtelijck uyt 't eeuwig doods veigcet

Sult gy volmaecktelijck het geen jij n dat gy heet.

4. Wordhem met recht den Naem van Vader toe- gefchre-

ven

Die maer natuyrlijck teelt,doch 't wefen niet 'kan geven

Hoe bilhjcker dan dien,die machtehjek her-fchept,

Vanwierigy,op-geweckt, 't recht-levig Leven hebt?

f. Gelijck God noyt en fal , foo 'n kan hy oock niet fier-

ven.

Dees Godlijck' eygenfehap hebt gy te over-erver.

Eens heerehjek gemaeckt (o ! diepe heyles grond)

Soo fal 't onmog'lijck zijn dat gy we'er flei ven kond.
6. In wefen en natuyr (als gy fultin fijn Rij ek zijn)

Sult gy den grooten God felfs wefentlijck gelijck zijn.

Het is en moet fo zijn : de reden kan geen mis.

Want dan fult gy Hem fien, Hem fien, gelijck Hy is.

7. God wefentlijck te fien,en valt in geen natuyre

Dan die God-wefig is; die eeuwelijck kan duvren

;

Van vereen and're (lofgebout en toe-gericht

Dan al die wort aen-fchouwt van 't üterfFelijck ga-
ficht.

8. Die 't opperll' heeft beraeckt, en kan niet hooger flij-

gen.

Die door gefeg verkleynt,doet meerdernutmet (Vijgen.

Mijn penne ifièr uyt. O (beten toe-verlaet ;

Geluckig,die u heeft; en wijs,die na u ftaet.

tEN



Stichtcljcke Rijmen.

EEN NOODIG.
45

rmniüiiimiiiiiiiiMiiiiiiiii

Neemt dit voor Martha, hier geftelt by haren Hecre
}

Maria y v'rich om foo 't fchijnt te redeneeren

.

Siet Mji thacs Commernis, en groote moeyiijekheen.

Maer wat was
J

s Meefter^ les ? Het noodig is maer ccn.
L i



86 EcrfteDecU

Sritf 'oen Hf. N. .

Sang: Geen fmert en duett des menfchen ronden tijd.

liigiiliii
L 't oud en It Felfi altij d [fegt gy] van Goed,Van God,van Deugd van

- fa- ^* ken. So is 't,mijn Vriend. Dieanders -.vil noch

iiiliiiiïifi^ii
. Mal,is bene'en; hooch, boven mij n verftant ;

Wer'lts, mach ick niet; diep, kan noch wil ick dichten.

Veel beter flecht en al-tijd Eender-hand,
Dan oyt door qua' Veifcheydenheyd t'ontftichten.

. Nu rijm ick 1 echt,dan dwersjnu kort, dan lang;

Nu dus, dan foo; op alderhande wij'fc

;

Nu geef ick dees,dan we'er een ander fang;
't Is and're faus,maèr al de felve fpijfe.

. Die Een alleen voor d' Oppcr-noodig houd,
Wat lult heeft die van Velen veel te quelen ?

moet,Noch durfnoch kan,hoe fal 't die anders maken ?

En wat kan 'tfcha'en, al teemtmen ftaeg het Oud,
Als 't Oud alleen het eeuwig Nieu kan geven ?

f. Wie reed't niet geern van 't geen uyt Sterflijckheyd

Alleen ons redt? wie leent niet graeg fi;n ooren ?

Die Nov't fat denckt,en is noyt fat gefeyt;

Die noyt fat doet , en kan hem noyt fat hooien.

6. Seer kort, mijn Vriend,en koft'hjck is deTijd.

Gods trou Gefant gebied hem uyt te koopen.

Die over-fchied',hoe nutter dat m' hem flijt,

Hoe vafter fteun om Beter Tijd te hopen.

GOD-



Stichtelijcke Rijaieni

GODDELIICK OnTSACH.
Uyt-breyding over Piilm C X I V»

s .«. n c :

Mijne Harp, bekleed met rouwe.

DOelfrat _-s, uyt Egypten fchied,

hu svanlacob,, 't vreemde volck verliet,

ber dar Gc-d de Heel e,,Iuda had beunt,

EnI. als fim waerde kind.
-

cen ;

. uk rr.crckte.., vlocc-fe rug-waerts heen,

d' Hoog-getopte Bergen fprongen,, als de ramm' in

't groen.

En de Heuvels ah de latnm'ren,, in de weyden doen.

3

.

Wat was u, gy Zee,wat w as u„ dat gy foo wech vlood ?

Bn ti,gy lordancjdatgy,, tegen ftroom opfehoot ?

Wat liegt gy,6 Bergen,dat gy„ onriprongtopdatpas,
l ven ah de latte rammen,, ipringen in her gras '

4. En gy Heuvels, dat gy hupp.;ld ',, als het jonge vee ?

't Was de groore God van Iacob „ die d'Acrd beven
de'c

,

Dien de heel Natuyre dienen,, en (leeds hooren moet,
Die cen Kots wei kan doen woiden,, tot een Water-

vloed.

Sang : Madonna mia piëta.

5IIHiËÊlÊiËÉgiÉL
$1 H Oeongclijckeo lot, Befpeurtnien in't genot , Vanacrül'che ».i+

*

ipÉSlfiËÉIËilÉïf
din - gen, Den boofen gaet het wel, Den vromen komt geqiicl

,

^^liïÉlËiiliSilïilIl
™ En ramp befpringen. De deugde blijft al-tijd of meelt vcii'chovcn, De

HEïL



tf EerftcDeel

HEYL V YT ONHEYL

De vroomfte fictmen veel, fcer jammerlijck verdruk ',

En dat verdruckers,het verdrucken noch gelu& ;

So dat verdru&e noch verdruckers heyl acn bringen.

Wat ift een wonder? wie begrijpt dees hooge dingen ?



EerftcDccI.

=ï=±fc=fa=»
pliiëiiiiiSiifiiiïi
* fondhaer tegen-deel, kyt veel-tnds bovcn,lcyt

:f: .-f, -.f-
't Heeft zijn bedcnck'lijck-he-

«9

" geen loon heeft, En die in 's Hemels thioon leeft , Sich niet bemoeyt met menfchelijckc fa- ken.

5. O neen : heel anders is 't Dees fnoode Aeid,een Beter wil toe-voeaen.
Dan 'tbünde oordeel gift

Doo: fchi;n,die mis lcyd.

Soo gy 't beiluyt omkeert

;

Vergeldings miflen, leert

Vergelding* wifheyd.

Kreeg Deugd fteeds Aerdfchen loon„foo mocht men
vreefen

Ofi' oock met Hemelfch loon,, gekroont faJ wefen.
Maer nu op 't Deugdig leven

Geen loon hier wort gegeven
Pan dim 'tfelfs heeft, door hoop' en ruft'lijck noc-

Soo mach en moet men fluyren

;

Dat God den Vromen,buytcn

)<:

Dees fnoode Aeid,een Beter wil toe-voegen.

3 . De Sonde, 't hoochfte Quaed,
Is,in fich felven,haet-

De Deugd gunft-vraerdig.

God in hem (elven goed,
£li;ft hem die Deugde doet,

Trou en rechtvaerdig.

Gelijckheyd in natuyr,, moet Liefde baren 5

Op-i echte Liefd' baert luft,, om fich te paren
En fteeds vereent te vinden

Met 't warelijck-bemindc,
Om 't hoochfte Goed en liefde te doen fmak.cn.

Laet God dan in dees tijden,

Om re'en.fijn vrienden lijden ;

Hacr aert nochtans kan Liefde niet verfaken.

M SCH A-



? o EerfteDceï*'

SCHADELIICKHEYTDER VALSCHER TONGEN:

Docgd' Edomiters tong, mfchallickheytbedreven,

Coft' vi;fen tachtentich, gefallefden hun leven,

Een Abjathar alleen,geluckelijck ontquam.

Wat is de valfche Tongbeen fchaedlijck Vier en Vlam.



Stichtelijcke Rijmen.

Sang : Yets moet icku Laura vragen

.9 1

n:ipiÈiii|iiiiiiiiii
L \ A"'J Ls dehooshenood , by tijden, En onlievlaen alle zijden, Mvwrrin- 3«t.45

iiilliiliijÉi"
hoopi<? heeft ©m-va'en,Dan verhef rek mijn gedachten,En lact gaen tot God

Hrereu-ejft metmy te lijden,

En koom doch mijn Ziele vrijden

Van 't vergiifdat dood'lijck plaegt

En een Ieugenaer,behendig,

(Schoon van bui ten,vuy] inwendig)
In fijn valfche tonge draegt.

Kander vct< lbo grou'lijck Melen
ifcheteng falvreefen

Doo haer teken a'n te gaen ?

.-[<; foo quaed gevonden
Dat de boofe leugen-monden
Niet ftout-moediglijck beftaetv

Scherpt pijlcn,af-gïviogen

mij n klachten : Want hy neemt-f- gunftigaen.

Van eens ftcreken Kiijgf-mansboge,
Gaen foo niet door vlecfch en bloed :

Pijlen met venijn beftreken,

Doen in 't Lijfgeen fulcke fleken

Als de tong wel in 't Gemoed,
f. 't Vuyr,als 't in jenever-boomen

Heeft de ovei-hand genomen
Door de krachten van fijn hit,

Kan 't licht al tot afch verteeren :

Maer noch kan 't foo feer niet deeien
Als een foo geringen lid.

6: Wee my ! dat ïck moetgaen dutten,

En een vrecmd'ling in de hutten

M z
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Van KedaienMefech,zijn.

©at ick by een volck moet blijven

't Welek fich voed in tvvift en kijven.

Is mijn Zijelioo grooren pijn.

7. 't Hert wil my geen rulle geven

EerfteDeel.

Dat ick by een volck moetleVen
Dacr de Vrede word gehaet :

By een volck 3dat,als mijn reden
Is van vriendfehap en van vrede
Dies te meer na oorlog ftaet.

Sang

lÉlïiiiil^iillïl
Ae dien het Bitter gaet voor 'tSoet;Den Aibeyd^voorhetLoon»

En hy veel quaets verduren moet, Die (laet na'sLevens kroon: Na dien

illliililfiiiïli
het oorfaeck van veel vreugden is, Wanneermen komt in vele droeffenis,

lÉililililgiiiiii
Wanneermen om des Godes wille lijdt , En na Gods wil uytgoetgheweten,ftiijdt.

z. Soo danck ickjHeer.van herten dy 1 Dat ick om uwen Name ly*

Dat gy my waerdig kent
(

O ! wei-kom wat gy fend.

1. Soa



Stichtelijcke Rijmen.

GEBED IN TEGENWOORDIG
Entockomftelijck lijdea.

Ö ! Heere Icfu ! hoc ging u die quael ter Herten,

Hoc fraertcn u die fmert, verr' boven alle fmertcn.

'tAenftaende lijden, (u, bekent door Gods befchicking)

Parfte u bloets druppelen af. Gby bad. God fond verquicking,



EerfteDeel.

Tl. «.

8 9-

't Is waer, 't en is noch maer een kleyn begin :

Doch,\vüt gv,'k wil dien weg oock verder in.

Maeck my,is 't uwe goedheydaen-genaem,

Tot meerder waerdig,doch daerby bequaem.

3. ' Alsmy fom-tijds mijn eygen kracht

En 't fwaeiftc kiuys in-valt,

Een fnellen angft fchiet door
J
t gedacht

En 'tbloed om 'theit,beftalt :

Maer als ick denck wat kiacht uw kracht wel eer

In fwacke menichen wracht 5ve; quick ick we'er.

En als ick vind hoe ti ou gy zijt en goed,

BefchanfrdeZiel haer we'er met nieuwen moed.
4. Noch leeft en we:ckthydie denrêcht

Der duyfterniffen heeft :

Noch leeft en werekt gy cock,die kracht

Om ovei -'vinnen geeft.

Noch dorfthy, JBenfcfjen-inOrj$er/al na bloed,
Noch blijft gy. jnacnfcJj-bel)OUbcC/ even goed j

Watnood ofons een ftereke Vyand moet't

Als gy ,veel ftereker Vriend,ons hulpe doet >

j. Al moet men door den kruys-weg heen :

't Is hard, maer falig pad.

Enbeter,metGodsvoIck gele'en
Dan Sonden-nut gehad.

Al moet men uyt fij n land met fchand en fcha' :

Deugds-loon en Gy volgt over al noch na.

('t Aerdfch Vader-land te mhTen,valt hem licht,
Die 't eeuwig Goed en U heeft in 't gcficht.)

6. Al vind de Deugd fchier nieuwei s heul,

EnTchijn-diugd/tYolckverleyd :

Alis onwijfen ijverbeul

Van Satans liftigheyd

:

Al word de Waerheyd,door een faoode lift*

Verketterden voor leugen gevonnift

:

Al opent fich een deur tot alle quacd :

't Kan al niet fcha'en als gy ons niet verlaeti

Al krijgt de Satan.offijn le'en,

In 't een of 't ander land,

't Verkeerr-geleerde rot by een.

Stout op de aerdfche hand :

Al broevc daer uvt een bloed-of Moord-placcaet

:

't Kan al niet fcha'en als 't maer de Ziel niet fchaed
j

't En fchaed geen Ziel,wannee:-fe ilutzcl heeft;

S'Heeft ftiits genoeg,aIs Gy maer trooft en geefc
Hoop op uw hulp, is de Pilaer

Die 't he; te in hope ftijft.

'k Verwenfch geen kruys,hoe groot en fwaer,

Soo gy mafi by en blijft.

Maeck dat de geeft,die moed van verren geeft,

Na-by, de felve moed,en meerder heeft.

Geen nood te groot,foo gy maer mede gaet.

Geen leet te wreed,foo gy maer by en ftaet.

1. , Vw Heyl'gen, op der Aeid verfpreyd,

(Verfpreyd,en niet bekend)
Weeft die oock metu goedicheyd
Geduriglijck ontrent.

Blijft haer getrouwelijck in lijden by,

Op dat haer lijden niet vergeefs en zy

:

Op dat haer lijden noyt en zy befmet

Met yec dat ftrij' met wel-verdragens Wet.

IOODi



Sticht el ijcke Rijmen.

JOODSCHE BLIITSCHAP——___

9S

lo, Triumph, ïó, ïö, was Jacobs KinH'ren ïmgerT7

Verloft (door
J

tMeyr) van flaverny,fach men haer Vrolijck fpringen,

Gods hand,en hulp,en woort,tot vreugten voorftand van haer allen,

\Va 3 dat ekk Vyand moeft (hoe groot) voor haer ter neder vallen.



EerfteDeel.

Uyt-breydingoverPfalm CXXII.
Sang.-.

Autll'1' i l.WÜtH^
Alighe ure! vruchtbaer van verblij- den, Die my deed hooien, Dat ae

fchoone tij den Soo feergewenfchet

Dat ons de dagen weder {"uilen keeren

Dat men fal in-gaen in het Huys des Hceren,

En Salems muren met haerfchoon gebouwen
Vreugdig aenfchouwen.

En onfe voeten op haeree'leftraten,

Haer hooge poorten vrolijck treden laten.

Een Stad een Stad is 't al van ouds geftichtet»

Enop-gerichtet:
En op-gerichtet voor Ifraëls Soonen
Om fich daer binnen t'famen te vertoonen ;

Om in Gods tempel eere te bewijfen

En God te prijfen :

God daer te dancken voor fijn goede daden :

God daer te otf'ren,om de Ziel t'ontladen

Van allefeylen door het gantfche leven

van foo menig vrome, We'er ful- len ko- men.

By haer bedreven.

6. Al die in Rechten hebben yet te hand'len.

Moeten na dek groote Stadt toe wand'len

:

Daer kan Iiïaèlfteeds in alle faken

Aen vonnis raken.

7. Daer ftaen de Throonen om Gods volck te richten

En alle twiften onder haer te fiichten,

Door Gods befturing David in-gegeven
En fijn na-neven.

8. T7 Dele Salem, fchoonfte van de Steden,

JC/'k Wenfch en her-wenfeh uduyfentfaligheden:

En die u minnen,bid ick dat de fegen

Van God toe-regen.

9. Van herten gunn' ick dat uyt uw Palleyfen

Dewaerde Vrede nimmer en ver-reyfe,

Maer



Ifaer in ': bevangfcl van uw hoogc muien
Eeuweliick dure.

Tc. Wat is de reden die my foo doet haken
Na uwen Vrede, wel-ltand, en vermaken ?

Die my doet hopen dat noyt ongelucken
Ü fullen dri!

|{. 't Is om mijnvrienden die ick hodaer binnen :

Die ick en die my weder-om beminnen:
Om menig Broeder, welckes herte 't mijn' 1$,

En 't mijne 't fijn' is.

:j. Wat is de reden, dat ick gantfche nachten,
Geheele dagen,wenfch in mi|n gedachten
Dat gv noytfegen noch gehick moet derven,

.\!i:: eeuwig erven

15. Om dat de Heeie.dien wy moeten poogen
Gods-dieaftig t'eeren uyt als ons vermogen,
U tot fin wooning (die gy (leeds moet wefen)

Heeft uyt-geJelen.

Over Pralm CXXVI.
S A N' G : Te Ma;.- als alle Vog'len fingen.

II.

\7\7 Ar h«ftons hert een vreugd' ontfangen,
* Doe Zion, die daer lag gevangen

In alfoo vreemde landen
Door hnJp van onfen fteiken God verlofl is van haer

banden !

j. Sf : B ndentufTchen hoop'en vreefen ;

Hst docht ons eenen droom te wckn ,

Stichteïijcke Rijmen, 57
Wy durfden naiivciblijden. x

Om dat wy ioo heel onverwacht
, geraeckten uyt ons

lijden.

3

.

D<» 'raentjes van de wang genomen ;

De lachjes in de mont gekomen i

Gods roem op onfe tongen,

Gods eer door al ons fnaren-ïpel,daer wvhem lofmc'c
fongen.

4. Doe fprack het Heydenfch volck, (vei (lagen
Door 't gioote wonder dat-fe lagen)

Ey ! watte gioote daden
Heeft haren God aen haer getoont ! fy leven onbeladen.

S- Het Heydenfch volck heeft recht gefproken,
Daei-om is ons nu 't hertont-loken,
De keeltjes quinckeleeren,

Vermengt met onfesHarps geklanck „ een eeuwig lof
des Heeren.

6. Groot is ons vreugd, fchoon ftaen ons faken :

Gy Heere, kont-fegroocer maken
Soo gy van flavern ij en

De reft van u gevangen volck„genadig wik bevrijen.

y. Op dat-fe dicht de wegen vullen

Wanneer-fc t'hayf-waert komen fullen,

Gclijckdefnellcbekeu,
Gedreven door den Zuyden-wind,met kracht in 't land

in-breken :

8. Wanneer-fe,door 't geweldig drijven,
Niet binnen d'oevers konncn blijven,
Noch haren loop betemmen,

Maer Ackers, veld'.al wat'er is , met baren overfwein
men.

N
9. Die



98 Eerfte Deel.

9. Die 't edel zaet moet gaen betrouwen

In ongelegene ]an-doijwen,

Schier Tonder hoop' van vruchten,

Sijn hert is hem Co feer belaen , men hoort hem dick-

wils luchten.

10. Maer eer yet lang foo krijgt het fcgen

Dooreenen milden Somer-regen;

De focte windjes waeyen :

Dan komt hy dubbelt in de vreugd , met blijfchap gïêl
hymaeyen.

ir. Doe wy, ver van ons Vader-erven,
In vreemde landen moeiten fvverven,

Lag onfe moet ter neder : (derj

Maer nu wy 't fóete Vader-land betreden,komt hy we;,

Sa n g

iliiiEllliiÜiÉp
^ Ot vrolijcklevenjWoidthvghedievei^Dieop Godt door Chriftum -1

pllüiülilii^'
bout. All' aerdtfche dingen,Sijn te geringe , Tot fijn 'vermaken 't Zijn

\, Tot allen tijde

Tcvi'efcn blijde

Is hem uyt Gods mondt geboo'n.

Lijckthy uyt-wendig

Voor 't oog ellendig:

and're faken, Daer lijn geelt hie; fe::rme'e hout.
't Onduerfr.em u Tien
Is 't hert geen Iij< n,

Door de hoop' van 't öeedijck loon.

3. Sij ns herten oogen,
Van d' Aerd getoogen,



Stichtelijcke Rijmen.

CHRISTELIICKE BL
$9

I T S CH A P

Io, Triumph, lö, was aller ChrifVncn fingen:

Na dat 's hun vrede Vorft acn 't hout des Cruys op-hingen,

Want Cruys,noch Graf,noch Doot,noch Hel,kondhem verkloecken,

Hy quam zyn Jongeren by, om 't dooiend' Schaep te foecken.
N *



.ï 0-0

Enten Hemel op-gevoert,

Sien en bevat&en
j,

Aldaerdefchatten
Van roe't en motten,
Verderfen rotten

Eeuwelijck onaen geroeit

:

4. Waer op en over
Geen dief, geen roover,

Lange "tijd noch fpijt noch nijd,

Gefach of kracht heeft,

Geweld of macht heeft

;

Noyt kan ontwenden,
Noyt kan doen enden

Salig die alfoo veiblijd.

y. Dat 's vreugd die grond heeft,

EerftcDccl

Die hert en mond geeft

Vrolijckdenck-en fprake-ftof

:

Mids in de wolven,
VervoJgings golven,'

Benautheyds klippen,

Houd fy de lippen

Stadig vol van Godes lof.

6. Waer Schat,waer hert is:

Waer God,geen fmert is,

Maer de vol 't van alle vreugd :

Waer Deugd,waer God is

:

Waer Gods gebod is.

En hert en oor leyd

Soo 't Chriftus voor-leyd,

Daer 's de God ver-eyfehte Deughd.

Sang:

iiiipiiiiiiiiïgiigiii
I Menfchenfterven, in fichfelven , In tefien als goct, is de wijfhevdtgaen bedelven in

iÜpiilHimigÜiii
eenwijs gemoet. uyt eyghea aerdt geeft Dood,Heyl noch kfts gewineer ftantjvan alles blood,Heeft niet fa-

lig*



Stichtelijcke Rijmen

RXKING DES DOOI
^01

Wat is de Dood, als Dood, en een gantfch nietigh wefen,

Ècn levende Hont,wort voor een doode Leeuw geprefen.

't Geen op d'acn-merckingejdes Doods,hier wort verclaert,

Is na mij n oordeel ichoon
?
en dobbel lefens waert

.

N i



'0 2 terne ueei,

^1 t:~u_:- c. :./M/Ud1/.h>^U'kI K^CnAf* von Tïlï^n^ • vi1a ,- nr flfln AIrfT pij
Iighs in . S y is (ick beken't ) Wol het En de van Ellcnd

Heyl te hebben,kan niet wefen

Sonderheyls geniet.

In 't uyt-we(ïg doode wefen
Wie geniet daer vet ?

Het Leven is de g.ond
Van Geni;t\.-n isj

Doch daei' noyt heyl uyt ftond

Waer geen \V>ren is.

InHeylofHejisfchijn,
Moet van kift ofvan on-pijn

Waen ofWeten zijn.

. In de Dood en is geen Weten :

(Na de Wijf' ons,feyd)

't Dood fijn felfs,dan Ruft-teheeten,.

Is groot onbefcheyd.

Desmenfchen Slaep ('t is waer)
Draegt den name rae'e

Van Ruit, en nochtans daer

Heeft geen Wetenfte'e

Maer door-grond de re'en :

't Slapen waer geen Ruft (o neen)

Waer 't geheel alleen.

Volgden op den Slaep geen Waken,
Soo waer Slaep geen Ruft

:

Maer nu is 't natuyrs vermaken
En begeerde kift,

Maer gheen falig end.

Om dat de menfeh, verfterekt

En verquickt in le'en,

Des ruftens vruchten merekt

Als de Slaep is heen.

Maer des doodes Üaet

Die gants geen genot en laet,

(Vei van Ruft) is quaed.

y. Ecnen Hond (foo feyd de Wijfe)

Die noch is en leeft,

Is meer dan een Leeu te prijien

Die geen leven heeft.

Den Dood, blood in-gefïea

Sonder anders meer,

Ruft noemen,lijckt mif-fchien,

Maer 's geen wijfe leer.

Die'r Soo na verlangt,

Is als die 't hert aenyet hangt

't Welck hy noyt ontfangt.

6. Dit 's een klaer en naeckte fake,

Die elck vaten kan.

Waer van daen nochtans het hakca

Infchieryederman}

Om eere,naem,en lof

t'Hebben na den dood ?

Recht ofhet doode ftof

Yets daer van genoot*
Recht



Recht als bracht een woorc

Dier men noyt den wind van hoortj

He\l en vreugde voort.

'tls ofover-bott- botbl

Of,kan 'r niet geichie'n

Dit ten flK»feh>niet heel in lothcyd,

roB'beterfieBj

Stichteliycke Rijmend

Soo moet'et *ijn om dat

d'Onverganck'lijckheyd,
Natnyrs begeert/ten fcliat,

Soo hacr glans verfpreyd

Darde Menfch (fchoon blind

Op het pad waer langs m' hacr vind)

Selfs hacr fchadu mint.

103

VooR-scHADiwiNG Van 't

R

i i c k Christi,

Uyt-breydingoverPfalm XLV.
Sang:

^öiliiiiïÉiiÉïiiïiP*
Yn he'ont-vonckt: de geeft begint in miiv t onfprin-

ïlllilliifilllitltlliili
moetbevruchc met vreugd dnngtmv wat nieus te fin- gen: Defpraeckwilbc-

ven 't hert de pennc boven fpracckj Ter-wijl ick die ghedicht van mij- nen



f
ro4. Eerltcueei

Ko- "* ning maeck

i. O gy by wien geen menfeh in fchoon 't en lief-getal-

iicheyd

Te vergdijeken is; wiens tong, door haer bevallicheyd,

Der menfehen heiten treckt ; waer door 't gebeurt

dat ghy

Gods fegcn-rij"cke gunft al-tijd hebt op uw' 2y :

3

.

Wel aen,klo£ck-moedig Held,gereet tot fware wegen,

Voeg aen u ftereke zy den Koninglijcken Degen.

't Geluck zyuw geley : treek heen,manhaftig Vorfr,

En toon uw we'eivparty een ontvertfaegde borö.

4. Treek heen : enlaet al-tijd Gerechticheyt en waarheyt

Uw's wagens toornen zijn : foo krijgt uw naemeen
klaerheyt.

En uwerechter-hand,in 't ftrijden noyt foo koen,

Sal wonder om end' om,in vreemde landen doen.

y„ï>ui;fyemand tegen u ten ftriidefich verheffen :

•sMet uw raeck-njck gefchut lult gy hem 'therte treffen;

De trotze volcken oock doen ftneken haren moed,

En,onder u gebracht, doen vallen u te voet.

é. EenRijck wiens vallen throon gedihig blijven ftaen fal;

Een Rijck dat nimmermeer verfwacken noch vergaen

fal [draegt:

Is 't Rijck waer van dat ghy de kroon en fcepter

Eert Rijck datbillijck is,en daer-om God behaegt.

7. Met vreugden-falfheeft God u aenfchi;n over-goten,

En hooger u bemint dan al u met-genoten,

Om dat gy boven Goedofeenig Aerdfchefchat,

Gelijck gy onrecht haet,het recht hebt liefgehad.

5. Dies is 't uw volckeen vreugd, wanneer gy, als een Ko-
ning, Cning,

Te voor-fchijn komt ghetre'en uyt uw yvoiren woo»
En een uyt-heemfche lucht al-om uyt uw gewaed,
Alsreuck van Alo^'s en Myrrh',ten neuf ' in-gaet.

9. Dies is 't uw volc een vreugd en lullig om aenfehouwé,
Wanneer men,achter dy by dyne ftaet-jonck-vrouwen,

In'tbraef ghefelfchap fiet veel Konings dochters

Die met ee ; -biedicheyd u ten gebode lfaen. [gaen.

10. De Koningin uw Bj uyt (wiens hayr met goutdoor-
ILaelt is.

Met enckel dierbaergoud dat van Ophir gèhaelt is;

Die klaer van goude gaet,en in al haergefiny'

Van fijnen goude blinckt) ftaetu ter rechter zy'.

n.ll / Aer gy o Koningin, merek op eo leen uw ooien,

ÏVI Om met bedaerden fin mijn reden aen te hoorë.

Vergeet uvvs vade-s huys, u maegfclnp van nu aen :

De Koning moet alleen in uwgedachten ftaen.

ri. Gun hem alleen het omgeefhem alleen de (innen :

Soo fal uw fchoon gedaent hem nooden tot u minne

Enreckcn oog en iie r. Wel op,be\vijshemeer,

En bu/g dy onc^er hen. Hy is,Hy is uw Heer.

13. De Koningin v^n Zor,d.e goud-en water-rnck is,

Wien geen nabueiigvo:ftinnrucht en pracht celiickis

Sal u gefchencken doen van purpur en van goud :

Gefchenckendie elckacht en hoog in waemen houd.

14. Dc



Stichtclijckc

Ï4. De Magtig" Ollda : volck , die [ens] voor niemand
vi) eken, f_ken.

Die lullen mc'c doorbe'e haer ned'rig hert doenblijc-

lie.o Koning Ge : uw Bruvt eens Kouings kuit,

;oon,jaover-fchoon, in al wat m' aen haer vint.

nis haer lijf-cieraet; noch lchoondcrhai e leden;

hoender haer gemoed.de woonlïe'e van goe ze-

den.

AI gae; Te in haer goud,al 21jn de leden fris :

So fchoon is 't buytenit niet als wel 't inwendig is.

ïó.Mcckleed'ren die de naeld bevalliglijck door-dwaclt

he:?tt.

In c.agcleerut band ;:ietzyd' en goud bemaelt heeft,

lu'ar ,j1s Bruyten Koningin,
Mee haren loeren Qej p geleydt word tot n in.

Rijmen. 10 j
17. Een blijde wel-koms-rocp, een vrcugdelijck gemom-

mcl,

Een vrolijckhand-geflag,een aen-genaem gedommel
Ver-vult al-om de hicht,ter-wij'l fy,felfi verblijd,
Met haren fchoonen ihet na's Konings luiys roerijd.

18. T_j> Nop dat u, óMaegd,geen teedei'lijck veeilangn
X-jNa die u naeft beftaen , het hei te oyt bevan-

gen
Sult gy,in placts van haer,haeft fien van u' gcflacht,

't Wclck 't heele Aei-den-rond Pal hebbé in fijn macht.
19. Hier tuHchen fal u lofniet ongeweten blijven :

Mijn tonge, met haer taelj mijn penne,door haer fchrij-
ven,

Sal 11, van tijd tot tijd, door vders mont doen %iei} }

En in elcks hert,met danck,uw heugeniflèftaen.

OvcrPfalraCX.
Sang:

I I.

pgiiiifÉlliiÉiiiii
M tes groote woorden fprack Ifraels maght en Eer, der Heeren groot- lten Heer tot

fijnen Soon mijn Heer : Wel aen,ontfangt de Kroon: kom fit

O
in Ma- je- ftcyt aen



o6 Eerite Ded.

mijne rechterhand aen-vaerd mijns rijcks belevdt, Tot u party van rav ter neder is gheftort, En

als een voe- te- banck van u be- tre-

ï . Uy t had hy. Maer ó gy mij n Heer, des Heeren Soon,

Uyt Zion daelt tot u de glory van uw kroon-;

Dyt Zion fal dijn God de macht van uw Gebied

Doen reyeken waer de Sonn' haerheld're ftral-en fchiet;

Dat gy riet volck beheerfcht,en 't muytig hert ('00 wint

Dat elck fich willig buyg,op-recht met u gefint.

3

.

Wanneer gy dan we'er-om fult komen van den tocht.

En 't mannelijcke fwaert verwinning heeft gewrocht,

Sal 't heyr,van bend aen bend,vercierhjck in 't gewaed,

Met u haer Opper-hooft, in fchoonen pracht en ftaet,

Na Gods geheyligt Huys eenf-gangs de voeten fpoen,

En u,haer Steickt en Raed, al-daer haer offer doen.

4. Daer(door's Geluekssoe-lach,verheven in den geeft)

Word haer de blijde dag een luftig Sege-feeft.

Des Hemels klare dauw,vi-oeg in den dage-raet.

Wanneer de goude Son noch dicht by d'Aerde gaet,

Befwemt het teere kr'tiyd metibo veeldropjes niet,

,<l-elijdcmen dicht tot u het volck toe-vloeyen fiet

:

f. Toe-vloeyen fiet van Wefl.toevloeyen fiet van Oof\
Van Zuyden en van Noord, als tot fijns herten troofti

Vol eere, vrees en dienft. En dit is 't noch niet al

:

God heeft een eed gedaen : (die noyt verbreken fal)

Datgv, dat gy,mijn Heer.dat gy Groot-priefterzijt

Als jfïïelrÖtfeöerÖ was, Groot-priefter voor al-tijd.

6. Hy die dit fwoer,fal fteeds ter rechter-hand u ftaen;

Oock menig Dwinge-land in fijnen toorn verflaen;

En doen het heydenfch volck fijn ftrenge oordeel fien :

Een. vreeflelijcken flag fal onder haer gefchie'n.

Endiehooch in gebied,als Goden fijngeflelt, •

Sal hy bevinden doen fijns ftereken arms geweld.

7. En als de tijdnu port dat dit moet fijn gedaen,

Sal hy foo grooten faeck niet traegel ij ck aen-gaen

:

Maer als een bnverfchrickt en moedig oorlogs-held,

(Die fijns vyands fJag-001 d,dat nu valt ruymt het velt,

Snel op de hielen is,en 't lachend' Luck aen-vat)

Door 't heftig na-gejaeg ten heeften af-gemat

:

•J. Uyt



S. I':: d'een of d'anderbeeek.gevonden by geval
n fijnen dorft methaclt gaen leflchen faJ:

AJfoo uil oock de Heei ,de Heer in 't ftnjden lrerck.

Stichtelijcke Rijmen.

,
GcUvinden vuyug zijn in dit foo grooten werek.
Dies hy oock, na den flag,van flaen en il i ijden moe'
Het tnumphante hooft heeft na de fterren toe

lo 7

Sang Bruyn verwe word geprefen.

... wPiiiiliiiiijiiiSi
'*"

_ " °^' : omcn
'DieGo 'lhi"lcherpkafii,d, En in veel druckslaet komen- W '

iiifiiliJiiilSülSüi
Mrbhjdt. in fware teghenhedeii, Heeft de êmoA.ne m^r. a~( „j™ ,, . ,

il

enheden, Heeft de dcugd,De raedte ftof en «den, Van veel vreugd

Die.ah'tdenoodfalevfchcn,
Als u God s hand komt llacn,

Maer dat gy niet verloren
Soud met de Wercltgaen.

't Geen Eoofen di;d tot plage,

't SeJveding
Is u ;kont gy 't wel dragsn

Segening.

3
.

Gods tucht-i oe' doet u M-eten
Dar hy u noch bemint.

En niet en heeft vergeten,
Maer noch houd voor fijn kind

«e..T rader na den vlevfche,

(Draegthyfucht)

t Kind niet tucht't'.

4. Een vlcefchelijcke Vader
Kaftijd nafantafyj

Op dat hy 't kind van quadcr,
Dooi vi ocge tucht,bevry

;

Maer God die in geen faken
Oyt gaet inis.

Wilt ons door tucht foo maken
Als hy is.

j. 3Ccn-bCfftttng baert op-merekerf;
<©J»-merc6m maeckt bequaem

Tot Deugd en heyl'ge werekenj
©eujjö/by God aen-genacm.
O t On-



ioS EerfteDeel.

KASTIIDINGS SALIGHEYT.

Vreeft yemant God, die licft zyn tucht en 2yn befoecking.

Jobs en Mannafles tijt-genootengantfch verleyt,

Die nament qualijck op,enhieldent een vervloecking,
Tot hun deuytkomft lcerd', Caftijdings Saligheyt.



OnnuckehjcMochyeylig
Gaen.leert hv

Die wd dat veder hcvlig,

AliH •

6. Veel Soeo na weynie Galle,

Wat nooj jl$ 'c lbo behoeft ?

Gods kmd'.-cn hebben alle

iefeakdch geproeft.

Liet God om (onder lijden

Sraeg in g'luck :

Geen BocT a lert van verblijden,

Maei van druck.

7. Ontbeert men hier het gene

Dat noyt kind Gods ontbeert :

Licht mi(t-mïn,na,m;t eenen

Sijnhoochlle Ziel-begeert'.

Soo fcherpe tucht ofhinder

No. t \ oor-viel,

'tWaerklaer dat God voor Kinder

Om niet hiel'.

I. 's Vlerfcru voor-fpoed is een feg«n,

Maer fulck niet als gy wacht,

BB meeli \ an die verkregen
Die God tooi Baftert acht.

p verganck'lijckheden

't H-.rtnochveft't

Schijnt niet genoeg te Treden
Met het Beft.

9. Flau d;n tn geen kaïrijding;

Bcfcheld oflaeckfe nier.

Macck oock geen keur in lijding

;

Stichtelijcke Rijmen.

Neem fo sis 't God u bied.

Hem maet te willen (lellen,

Acht Godquaed.
En waer toe 't fondig qucllcn

Dat niet baet ?

10. In reyn Geloofop Aerden
Als vreemd'linglieen te gaen,

Is hooch by God m waerden
En eengroot werek gedaen:

Dies is 't fom-wijl van nooden
Dar Goddacl

En 't hert al zijn By-Goden
Gants ont-hael.

1 1

.

Daer fal lbo licht yet fchuylen

Daer fich noch 't Vleefch me'e dut

£n 't hert door kan veivuylen :

Dies is defuyv'img nut.

Licht deed' men 't onkruyt fterven

Soo men 't lach;

En Liefd' komt door Liefs derTen

Aen den dag.

ït. All' Aerdfche trooll moet henen

;

(Qua' toe-verlaet baert fmert)

God wil en moet alleene

Een God zijn in uw hei t.

Des menfehen trooflop 't Sticht'lijck,

('tZyhoekleen)

Weert hy-fe niet,kan licht'lijck

Van God fche'en.

13 . Wil God u niets hier laten

:

Weeft wiUig en beieyc

;

O 3
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lltf

De droefenis heefc een matei

Maer niet de Lijdfaemlieyd.

Vol-maeckt moet haer werck wefci»

Gants end' al,

Soo fy van God vol-prefen

Worden fal,

14. Kort is de pijn en 't luchten,

EerfteDee!

(Want 't leVen felfs is kort)

Maer lang en foet de vruchte

Die ons daer door geword.
Betruurt dan hier geen Tiuren.

Sal 't welzijn:
't Geduld moet foo lang duren.

Als de pijn.

Sang: C. Pypers Pavane.

Aerword gereden-fifc,hoeda- nig' heerfchappy>Vol-maeckt

ïlïiiilï&Piiill^
te ach- ten (y. Vergeefs: want hier op Aerd word niet

vol-maeckts gevon- den. De onvol-maecktheydfelfsjh€?fc

<iï«



Stichreiijcke Rijmen,
1

VAN VOL-MAECKTE REGERING.

Wat was *t een Heer'lijck werck, als ware wijfheydt voerde,

Den Scepter in 't gerecht, waer veel in twijffcl hangt,

En giften, gunft gehuer, voor-oordeel 'tbreyn ontroerde :

Siet hoc de Moeder
;
na recht vonnis hier verlangt.



ÏX2 EerfteDcel.

nictvoI-maecktsinhaer,Enfchoon deryets inwaer, Of in ghewefen kon , ten bleefniet on-

«fep,. , iiii i

'

i

ï.mtt&m&e
ghdehon- den. Heeft, Een alleen den Toom;Iicht maeckt hy 't heel tyranfeh : Soo uyt

ÉliililliÉPiSiïi^ii
de grootïl van't land veel hoofden aen het roer zijn : Zijnf eens,haeft krijgt men dan yoor Een 5Vcel

ËiiLÉiröSÉiigrjÉpili
dwin-' ge-lands :2ijnf'o»eenslicht fal 't land gefhdig in rumoer zijn. Staen 's landes

faken by de Menigt' : Hoe grooter, Hoop Hoe quader koop. Elck kopt fijn loop. Elck tracht en jacht



Stichtelijcke Rijmen

ülïfliUfïïiÉ
na 't fijn. Hoe meer,hoe min vcree-

V Offchoon Utopia/ 't verdichte Nergens-land

Op aerden ikh al vand : [heyd :

Noch waer'cver van vol-maeckt' en ruftelijcke wif-

I: 't Hoort ïom-w^len wel,fo l'chort het aen de Le'en;

Ofwil het .ïjrnare'en, [Je\U.

5oo volgt licht 't Hooft een pad dat forgelijck en mis

Dedraey'liick' en voor t'oog-onlianelijcke wil

Doet menfehen heerfchappy lteeds onvol-maeckthcyt

houwen,
Eb fet der dingen (land (heg op een lofle fpil.

Op onviit fondament kan niemant oyt vaft bouwen.
Wiens,Waer, en Hoe de heerfchappy is,

Noyt wort'ex wet
Voor 't hort gefet.

NV'at is 't belet ?

Onmachcin Krachten \Veet,dic alle menfehen by is.

j. Volmaeckre Monarchy en onbefproken Kroon
M- Heeft 1£SUS Godes Soon.

J;
• Hy heerfcht in fijn Ge»eent',en heerfcht alleen Tolkomé.

Daer is de Onder-daen gewillig onder-daen;

Die niet en wil,mach gacn •.

Daer doet men niemand dwang om onder 't jock te ko-
men.

Daer heeft in d'Over-heer qua* wil of lult geen plaets:

D:es nimmer-meer noch 't Hooft noch 'c Lichaem

hoeft te vreefen

Hj

nichr.

Of Kroons of Staats verderf. Fn wil een Lid vet

quaeds,

Dat moet van quaed af-ftaen , of 't kan geen Lid meet
welen.

Daer fiet de Heei lchcr in de herten :

D.'" llelthy maet
Van doen en laet,

Van goed van quaed .

Die leyd,bereyd ; bewaert , en waer-fchoiwt hy voor
ftneiten.

4. Kom onvernoegdc menie h die igcern waert in een
Daurm'jheel volmaeckcclijck [Rijck

Behccrfcl«,mocht fonder fchroom van rampen om uit

leven :

Hier moetgy zi|n:doch fo/lat gy (hoe onvolmaeckt)
Soo 't Önvol-nuecktnoyt lafeekt

Dat g'onder fijn toom u niet fond willen geven :

Dat gy ('t zy wie 't oock is dïfc't roer m handen heeft)

Sijn eer niet geven foud,ofpiet foud willen hooien
In alles waer fijn wet "een fond-bevel een geeft.

Die Machts gebod veracht,vergadei t fich Gods tooren.

Het is een piieht van d' Ovcr-hooge
Chrilti voogdv :

Datelck,wie 't zy,

d'Aerdfch heerfchappy
AI ftil, met wil.en met uyt vrees voorfhaf,gcdooge.
P ON-



>x4- EerfteDéel

ONDOODELIICKEN DOOD,

Door 'tfterven jLa2arus,hct ftervcn mocft óliïïoopen,
Sofach oock Stephanus, in'tfterven d'Hemel open.
So yder Chriften Menfch, in d'alder laetfte nood :

Acht fterven voor gewin ; Ondoodelijck de Dood.



Stichtelijcke Rijmen. iiy

S A n c : Qual vive Salmcndra.

IlIIIïiiifipiiiii
Klijckde Salamandr' ia 't vier kan (We- ^ ven, (Soo

"*
't waer's dat men fchi ijft) En noch in «cfen blijft: Soo oock de menfch.tcn

ifctgllftlliÉÉlll
™ eyndmGodt gc-blc- ven, 311 tg # ÖP ÖOOÖ/ Al

is hy doot al
.ff:

heeft in den doot noch Ie- ven. O ! hoog-geluckigfteiven!

pliïiilïliiiiliiliiiii
O: :ff: in doodi vtrdcrf # het leven niet te derven. O I hoos-geluckig fterven !

Pi O

!



EerfteDecl.

» O ! :ffs
in Doods verderf,

;ff: het leven niet te derven.

:. Al is hy dood,nochtans foo leeft hy Gods,

Die fijnen geeft bewaert,

Omwe'er te fijn gepaert

Met 't Lichaems-huys : niet dit gering en fnoode,

Maer een vol-maeekt, gelijck Gods Hemel-boden.

O ! hoog-geluckig rterven

!

In doods verderf,het leven niet te derven.

3

.

't Ts God,'t is God,die vaft heeft voor-genomen

Te redden uyt verderf

Tot eeuwig levens erf

Al die door Deugd haer eygen wilbetoomen,

En in 't Geloofvol-ftandig,tot hem komen.

O ! hoog-geluckig fterven !

In doods verderfjhet leven niette dei-ven.

4 . 't Is Godidien 't noy t aen macht en kan ontbreken j

Wiens wetten vaft en wis,

Wiens wil onbuyglijck is.

't Geen hy voor-neemt,daer mach men fo van fpreken

Als of 't (fchoon ver) in daed alwaer gebleken

O ! hoog-geluckig fterven

!

In doods verderf.het leven niet te derven.

%, O foete Dood ! geen Dood met recht te heeten,

Maer Slaep en Arbeyds ruft :

Want op u volgr en lurt

En (na een korr.ofby-na geen,Vergeten)

Een Weder-denck cii l'elfs-genierig Weten.

O ! hoog-geluckig fterven

!

In doods verderf,het leven niet te derven.

, Vooi 'tlanggeflaependuifmenniet bevreeftzijn:

In tijds is 't dat m' yet lijd.

d'Uytwefig heeft geen Tijd: \
_

Als 'theerhjck Lijfvereent fal met den Geeft aijn;

Sal alle Tijd maer een oog-bliek geweeft zi;n.

O hoog-gehickig fterven !

In doods verderf.het leven niet te derven.

V*»r A. G. overén dood van bmt iitve

Zcbtrgtntotl.E. G.-

Sa no.

Te Mey als alle Vog'len fingen.

tttt Aer toe, mijn Ziel, waer toe gefteent ?

V V Waer toe gehert-pijntengeweent?

Laet waerheyt eens recht keuren

:

Die oorfaeck heeft van vreugd , betoont oadankbaei>

heyd door treuren.

2. Mijn Man,mijn waerde Helft,is heen*

En ïck alleen. Alleen ? ach neen !

God en een goet Geweten C8eteat

Doen alle dnick en eenfaemheyd door haerby-zijn ver»

3

.

Mijn Liefis heen : maer 't meeft-geheftj

Waer door mijn Ziele was gerieftj

Heeft



Stichtelijcke Rijmen,

VREVCDE EN ROV IN 'tAFSTERVEN
dcrRctluTcerdigticn.

IJ 7

d'HcbrceufchcïDichter fïngt, dat aller Heyrgen fterven

Sccr CoiVlijck is voor God. Dit matich dan u rou :

Ey laet den cygenaer, fyn eygen erve erven,

En meng de rou met vreugt
} 't fy Kint, ofMan, of Vrou,

f i



n8 EeffteDeel.

Heeft hy my na -gelaten

:

Sijn Leer en '
Voor-beeld op het pad van 's Levens

rechte [traten.

Sijn lout're Deugd ftreckt my een fpoor

Om met Hem deur de felve Door
Kloeck-moedig in re dringen,

En 't Goddelijckeeer-gefang in Godes Stad te fingen.

, Om met hem voor 's Lams throon teftaen

Met witte kleed'ren aen-gedaen,

Verheeilijckt onverderfiijck,

Verloft van pijn,vervult metvieugd, en (als God felfs)

onlterfhjck.

. HettijdelijckeflinddeTijdj

Het quijtelijcke ben ick quijt

:

Sijn Lichaem/t vvelck,van Aerdc»

Ter Aerden moeft,is in der Aerd; de Geeft, by God in

waeide.

. By God : die hem ter faligheyd

Bewaert,en heeft een Lijf bereyd

Dat, (als 't Bafuyn gaet klincken)

In aller eeuwen eeuwighevd gelijck deSonfalblincken.

. O ! Goddelijck Al-wijs beiher

!

Sou' hy Daer heen, hy moeft van Hier;
Sou hy fijn eygen erven

En fien 't gewenfehte Vader-land, het Vreemde moeft

hy derven.

. Nu heeft op hem de nijd geen kracht j

Nu is hy uyt Tvrannen macht

;

Nu ishy wech getoogen.

(Daer niemand hem verfeeren kan) uyt aller ooghen
oogen.

o . Nu krenckt hem geen boofheyd,hoe boos 5

Nu is 't geweld gewelde-loos ;

Nu moet den Haet lij n ftralen,

Hoc fterek gefchoten, krachte-loos in 's haters hejSisrö

dalen.

1 1

.

Sijn kamp heeft hy kloeck uyt-gekampt

:

Gegoi tjgewapent.wijs-gelampt.

Op fchilt-wachtjlos van fondeni

In wei-doen vol van alle deugd heeft hem fijn God go»

vonden.

12. Wat waer mijn vorder treuren dan ?

Liefd'tot my felfs, niet tot mijn Man.
't Schi

;
nt fehier gelucks benijden, [den.

In fulcker Helden fal'gen dood niet ernftig te verblij-

1 3

.

Maer weenen dan de oogen mijn,

Soo moeten 'tvreugde-tranen zijn :

Offal 't uyt droefheyt fpruyten;

Door mededoogen met deWer'lt, moet ickdantranerf

uyten.

14. De Were!t, die door fulcken Licht

In 't blind verftand kon zijn gericht.

Om van 't gevaerlijck dolen

Te rug getogen,fich met ernft te geven in Gods Scholei

1 1. Te geven op des Levens baen,

Om 't eeuwigevergaen t'ontgaen;

Ach ! voor een Chriften herte

Is 's Menfchen fonde 'twaerdig ftof en eenigftpfV4N
fmerre.

i6. Laes ! hy is weg : de fnoode Aerd
En was die Sön niet langer waerd,

1 droeve duyftcrniffen, g -



Stichtelijk

Hoe fecr ?erdickt m dor.ekei hevd nu jy fukk, licht lult

rmfïen.

f7. Mijn God die licht ei> d u vfter fchept,

Gegeven en genomen hebt,

Vergadert en gefcheyden :

Gelooft, gelooft Tv uwen Naem in aller ceuwicheyden.

rS. Gun dat de trooftingvan uw' Woord
-in natuyi streek zy gehoorrj

En, als druck 't heit komt klemmen,

Al-njd de w ue redens-krachr in my mach bovenfwem-
men.

if. La« my uw 's Geeftes hulpe l>v,

Die my in druck een bol-werck rv.

geen murmurerig klagen,

Maer wille-loofe lijdfaemheyt kan u alleen behagen,

if. Geefdat ickmyuovei -geef,

En gants na uwen wille leef,

Om waerli,ck te genieten

Daer nu de krachten yan mijn Ziel haer (halen henen
fchieten.

TtrttJ}rAmk vaor A . R. tvrr i'Af-lijvitheyt vm
fi)n bmStml, A.

Sang:
EngeLfche Fortuvn. /Bet bier regels*/

of, jDctacIjt/
D' Engellchc Gaillarde.

ULtr/At- TkT Utreurt,mijn Ziel.in defen droeven (land-

iy.-is. IN O harde dood van een foo waerden pand '

W:ee>je- Wat lae: gy my meer dan gedachten*,

kc Rijmen, 113»

iLtheyt. Die in dtf 1 peert een nert van finerren is ?

Wijihtjti l)eeftbanbc30oob fotoeelrnmo faluTieptJt

Ra*»*, ©atecnö moet ^nn/ marl) bat fo fnn bt*
fci)?cpr ƒ

.3Tc frertocn/10 een al-gemepne Wtt/ Blb 9 .

ü)ftu45oö (bic nopt pet guaeöjS en ^5oeb) »•

gefet.

M. W. r- On 1 echt waer di uck,had hy geen recht Wacr- 3

De ftut en ftafvan mijnen Ouderdom. [om,.

De lullen ruft van mijn grijfheyt.is he'cn :

Die veel verheft, fijn tranen hebben re'en,

W. R. Wat öeeft bc iBenfrt) toaer co öp ba|t
mag fracn:* 4

3Dat Jttrff'lijc». ftomt/ moet ftcrff Itjtalje*

nen gacn/
Vergeefs* bcfitc&t men 't gacn ban 't noo*

bigpab.
€u beter nopt ban al te ItefejeDab.

M. W. 3. Hoe kranck is Re'en daer droetheye 't heit

door-klieft

!

j

Noodwendelijck volgd Liefde 't geen fyliefr.

Wiemacckt fich los daer hé natuyr maeckt vafl 3

Waer 't Hebben vrood/tOntbeeren nieten paft.

W. *. öe'enujcegötbefact& fo-f' ijs/ niet fo-fe

fff) IJ 11
1' 6

'SPonreclit buert liefb' al# lieföeg ftcf bet*

btotjnt/

Cnbicban'tgceneltft treft/ ftc& rcücnt

bjp/
£>ijn gront to fot ofbol ban fjoobaerbp.

11 W. 4. Ach ! wacr die bloem niet al te vroeg gepluckt ! 7

Ach



EerfteDeel.

DOOD-TROOS X.

Of vele jodenkien bcmoey den om te troofteh>

De Sufters Lazari, ten had te recht geen klem :

Maer als de Heere quam, 6 ! als de Son in *jt Ooftcn

Op rijft, Co rees voor hun een Doot-trooft door iyn ftcm,



;r. r.

Stichtelijckc Rijmen.

Ach ' wacr h l "<• I' geruckt

!

il 't vol geniet,

ff'. *. ^fvioc.joflaet omen frli / mat h-ptcr

flls DoiD Detueg m'trpnbmoct-migTje
ijacit/

Cn/AiaM ïicl ben (leunmi^ baxljaet

t<C>:m.to gebeurt ontaretlit/ maerftopt
gceitlwfï.

W.W. 5. Nochuns.%isfoec, 'tfoet hebben .ilsmenkan:

Macr <|ech is wech: dood," g ren hoop meer van
Hoe langer vreugd uyt «loeft,

- .: . oei t.

W. R.
;

r rn rltctie Dp 't ;n G'.-iKf ïLicücl,nt:

Hiefs müTen fmcit afö f ;icrt ntet 10 bet*

tart.

^r en toarc bicv.gb / ban ;n ftccïïs ülw-tc-

;i)n/

Cnbintn bcnnaetlt enb nimmer fonbtr

P"'t-
. Ach

! had hy doch,in-dien niet heel vol-leeft,

T.n minflen niet door fulcken dood gefneeft

!

vaer hy niet verllonden van de Zcq !

Dood uefen , bacrt ; doous-wijf' verfwaert het

wee.

T. R. 't TZv fjoe/ 't ;r> toatt öc mtnftlj fijn lebcn

enb/
Detfeoeof ïöarr en geeft ficplnorrteUcnb.

De ^Docbte goebofn/.tacb tot allcttnb/

pa bat flp gocb of quacb io7bie|e it'ib.

M NV. , . Nochtans 't is hard.in droeven fchip-bveutki
nood.

Te fterven een geweldeMjoken dood :

pcfondes lijfs dat pad fefnoeten tre'cn.

DoooVlijn is g'lijck , doods-weg (hclacs !) ver-.

fche'én.

<Cen bic ban fierhrop fijnen legcvquijnt/
3Dooiangft en quaciacn geeft cnlijj'glje*

pnnt/
Hub meer ban np/bie oVcv-jMigt Umt

:

ï)cltoj|jt'(«t^ 't noob) 10 uerje befte fmert.
M. W.S. Hclacs! 't is foetvoordi mi aan,

Dat wijf en kind ronds-om het lieck-bed ftaen:

Maer dat men fterft.ver afvan Vriend en maeg
In-dien 't geen is,ten minflen 't fchijnt een j'Iaeg.

W. R. 2Libitcnmecr(ijocfcljijn-foct/ftaen/en
mei)

5f n '3 IDtjfen oog en i& 't maer popyen-
fuei.

ï)pat!)tgeenbtngc.f'tboet;tjr:riclc(la'.
4rnVuacrmenis/mcn ip<l?oü cüen na.

M.W. 9. Nochtans 't is veel, Dat yemant,op het bed,
Tijd heeft waer m hy op fijn Ziel-iLnd let.

Died'nre fiet,maecktftaet: en onvenaft
Word or> het fluck veel vevlïger gepaft.

•Dc icrlnc tijö ban boete bien<öob
geeft/

fjöpcbec flip ban 't lebcn bacvm' ir 'c?ft.

Dicbtcn uerfUpmt/ljccft al tclanggijc-

\V. R.



Üoptbanbc^oobbcttbjomenonbe-repb.
'. io. De reden bind -. nochtans hoekomtetby?)

Des redens kracht doet weynig kracht in my.

Of is dan druck bedrucktheyds medecijn ?

En pijnlijck-zijn,verlichting van de pijn ?

f. 3Die reben Ijoojt/en niet na reben Doet/

<©fbat-fc niet/ofIjeeftcen btoaejs gemoet.
5Daer bjucfc b^ucn lueert/ftaet fotticfjepb

te n^oncfe

:

3Uiebianb betnnjb/blufcf)tooc& btemin*
fte bonen.

/. 1 1. Helaes ! Natuyr, hoe feer menf' oock weer-

houd !

Nevgt innerliick en treckt al we'er na 't oud :

't Zy dat fich t heit in fijn wceckheyd behaegt,

Oflange waen der Zielen fleutel draegt.

r. -©uaebsüjulp lept ftceö^ in öebenntet
alleen

:

tDacr ileben jtupt/begint men booj gfje*

be'en/

f etft lanoDc bjoogf f)et bat te feerber*

fïaeft

:

©ptb'ltDccfelf^/bJojbm' albermtltft ge*

laeft.

Sang:
Schoonde Nymphe van het Woud.

\7X7 At is 'tonvernoegde menfeh,
* * Dat u wenfeh

Stadig na wat Nieuws komt drijven?

EerfteDeel.

Neemt de heele Werelt voor,

Loopt-fe doo r

:

't Is de VVcr'It en 't fal-fe blijven,

't Geen men tegenwoordig liet»

Is gefchied i

't Geen de chd hier na fal bringen,

Is of nu, of al geweeft.

Op een leeft

Schoeyenalle aerdfche dingen,

3. Bouwen, breken, krijgen^ flaen,

. Doo'n, verrae'n,

lachten, ti achten, foecken, wroeten,

j

Wat men hooi t,beleeft, aen-fchouw^»
'tlsal'tOud

|
Dat op Aerd' ons fal ontmoeten.

4. Nieuwe mentenen voed en baert

. Steeds de Aerd,
Maer geen nicu begeert' noch haken»
't Was als 't is,en 't Is als 't was

:

d' Ouden pas

Houden al dcsWerelts faken.

5. d'Eygen weg die Cyrus trad.

Was oock 't pad
Van den giooten Alexander

:

Daer na ging hem Cefar in

:

Cefars fin

Is nu weder in een ander.

6. Dus aenfchouvvtm' in alle ding
Wiflehng

Van begeert' en finnc-buvden. |

Nuiijnf' hier 5 een ander jaer

Op



Stichtelijcke Rijmen.

NIET NIEVS ONDER DE SONNE.

De wijfe Salomon, kond warelijck befpeuren,

't Geen dagclijcks geichiet, men eertijts lach gebeuren}

Dies fprack hy ovcrluyt, bedaerdt en wel befonne :

\ Is al het oud en ielf, niet nieus onder de Sonne.



124
Op een aer

:

Nu by decs, dan by die luyden.

7. Dat m 't Groot eerftisbefpeurC,

tSelvebeuit

Naderhand in 't Kleyn en Lage :

Hier by ftucken en ten deel,

Daer geheel

;

Nu gefhdig, dan by vlagen :

S . Hier, door Micheyd en kunft ;

Daer, door gunft

:

Nu,met voor-fpoed ; danonfpoedig
Hier, met moeyt' en weder-luft,

Daer,mct ruft:

Eerfte Deel.

Nu, met vrecfe j dan kloeck-nioecjig»

Soo lanfj menfehen tnenlchcn zyn,

Sald'er pijn,

Ramp, gevaer, en onlufl wefen.

Soeck op Aeid geen Paradijs

Zi;t gy wijs.

Leeg uw hert van hoop' en v.eefe.

o. *i Weveltx hcyl en ongeval

Is een bal

Daerme'e d' aerdfche luften fpelea.

En ne'ei Va!t,na d' opper-heer

't Sachtof'tSeer

Onder menfehen wil vei deckrr,

!**,,.

&00*



Stichtelijcke Rijmen.

NOODIGE KOSTEN-BESINNINC.
12 5

Hier fchijnt dat ydei fegt, dus dientet overlegt s

So gaeter, na denvlcyfch, en minftnaer 's Hemels eyfeh.

Maer die door Chriiti lalt, befchrevcn d'Heylige blad'ren,

Tot GeeïVlijck overleg, zyn trouwe en wacrde Vad'rcn.

CL3
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w

S T
Tweede Deel.

ICHTELIICKE
R Y

T w E E
Sang: Gydieuyt's

Ie fich ter hooger Schole geeft

Daer ChrifH Woord den Scepter heeft

M N-

En aller menfchcnheiten,Wet
Van willen, doen, en laten fet;

Om, door 't betreden van Gods pae'en,

Na d' onverganck'lijckheyd tegaen :

Moet fïen dat hy fich wel befint

Eer hy foo grooten wei ck begint.

*. Bevinding fcheelt'van mond-gefeg.
* uc - Goed werck ve; eyfcht goed ove. -leg,

%t.iu Hyover-leyt fijn lhick niet recht

Die voor den aen-tref van 't gevecht

Niet nederfit, en overdenckt
Wat heyr-kracht hy te velde brengt,

En dat hy met tien-duyfent man
Geen twce-mael tien verflaen en kan.

»8. 19.
En niet, eerhy't fich onder-M'int,

Maec kt rekening en overflag

Ofhy oock 'twerck vol-voeren mag,
Maer moet noch end'ling ongedaen
't Gebouw ten halven laten ftaert ;

Sijn doen is onbedacht en fot,

En by de fchade krijgt hy fpot.

DE DEEL.
Werelts droom ontwaeckt»

4. De weg is fmal,de poort is eng.

Des Meefters eerfte lesluyd ftreng:

Verlaet, vei faeckt, treckt herten af

Van al wat wei 'lt oyt geeft ofgaf,

Van al wat lief is op der Aerd :

Die foo niet komt, is mijns niet waerd

:

Die foo niet komt, is onbequaem
En noch niet waert eens Leerlings naem.

5. Wat wil dit fcherp (doch trouwe) Woord ?

Ofllracks terug, ofmanlijck voort:

Of al, of niet-met-al beftaen :

Of 't padjen net, ofmet gegaen:
Klim niet, is u den berg te hoog :

Oftrefhet wit. ofquijt den boog.
Geftuckte deugd en geld'er niet

Daer God vol-komen werck gebied.

6. Het is wat groots dat gy begint.

Het is wat hoochs dat gy bemint.

De wegen van de Hemel-reys

Zij n fware wegen voor het vleyfch.

Kloeck is de menfch en e'el van moed
Die orer-flag van korten doet,

En even-wel noch niet en fchrickr.

't Werck luckc na fich de menfche fcruckt.

WIS-



Srichtelijcke Rijmen.

WISSEN INGANG INtRUCK GODS.
»*7

Wiltgy den ingangh, tot Gods Rijck terechte weten,

't Begin, het midden, 'tcynd
5

, het kruys-padt is 't geheet<

Verwinners van het kruys, en wil
J

ge opnemers fimt ;

Die \ licht van Gods genaed', foo Heerelijck befchi;nt.



««
Sang

TwcedeDeel.

Si vous eftes belle. In Canon met 4»

zitsisiiiiiiiiiiii
Ytgv in angft en fchromer /v

-
" ! -' • •

>'-
'

>

--X
Yt gy in angft en fchromen (Door twijffelen onwifheyr, Ofu uw' gang niet mis-leyt) Om

S=±xt
in Gods Rijck te komen

i , Om niet meer foo te beven

Door twijffel-wetig weten,

Soo bind u met Deugds keten

Aen God en 't eeuwig leven.

5. 't Geloof, dat in 't gemoed is,

Daer moet ikh deugd by paren

En lull om voor te varen

In al wat recht en goed is.

'I. By deugd-luft eyfclit goc Kennis

Om'jftuck voorftuck, Deugds wegen
Enfien en t'over-wegen,

Tot vafte Deugds gewen nis.

j . De kennis mach niet ledig

In 's menfehen herfien leggen,

Of in een ydel feggen. .

Goe kennis maeckt goed-zedig.

6. Sy moet die maet doen ramen
Om noyt in geene wereken

Te treden uyt de Pereken

Van 't Cliftftelijék betamen.

7. Hier moet fy 't niet by laten,

Maer fonder morrig klagen

Vervolg en kruys doen dragen
En (lellen 't hertgelaten.

8

.

't Gelaten hert, niet dorfig,

(Soo weynig als ne'er-flachtig)

Moet, Vuyrig en aen-dachtig,

In God-plicht noyt zyn lloffig,

9. 't Hert in God op-getogen,

Moet Eroederlijcke minne
Kiet fluyten uyt de linnen,

Maer ftaeg daer na doen poogen.

10. 't Hert Chrift'lijck Broedei-He\igs
Moet in dat perek niet fluyten.

Maer liefd' aen Allen uyten,

En wefen elck gerievig.

fr. 2ij»



Stichtclijcke Rijmen. ,12*

il. Zijn cefe evgenfcharpen

In u geplaerit. 6 menfche :

Wat hoef: gv mee; te wenichen?

Gvzijtop's Hemels trappen,

rï. Word g'hier tan leeg bevonden:

Soo Twie'r: gy als een blinde

Die tbd noch pad kan vinden,

No : . evn van d'oude fonden.'

Christeliicke Onsond ighe yt.

Sang:

Icfcly' in 't hert piin Sec.

Kj Icht werden in den meifch door quade re'en te

Goe ze'en verlooren. [hooren
Van twee qua'c dingen moet (na 't woord al

oud in d'ooren
j

'tBeftzyn verkoren.

Meynt Quacd, gevaer oframp.foo is 't waerachtig :

Maer in-dien ondeugd oflond

;

De fpreuck is ongegrond
En leugenachtig.

*.#.** t. In fonden valt geen keur.Het^iued en heeft geen mate

Recht,is deugds-ftrate,

Di« wel daer op wil gaen, moet alle fondc laten

En ftadig haten.

In fond'lijckhcyt vcrfchillen quade daden

:

Waer is 't : en nochtans kan 't fcheel

(Hoe weynigofhoeveel)
't Quaed niet ontquaden.

j. Geen wete-blijvig quacd, hoc kleyn,of't kan ons ftuy-

ten

LnvanGodfluyten.
D;e 't vonnis heeft , moet deur : die buyten is , is buy-

ten :

't Slim moet uyt-muyten :

Sal noch de Knecht (hoe-wel min) flagen lijden
s"?',*'

Die doorfloff' onkund mis treed :

Te min kan, die klaer weet
Sijnftraf ontglijden.

4. Gehoorfaemheyt is
r
t geen dat God in ons wei-dragen

Meert kan behagen.
God wil des menfehen hert; niet fom-tijds en byvla-

Maer all' oos dagen ;
[gen

Niet half, maer heel. Wie dan door fond (hoc klecnc)

Af-godeert en van 't Goed vlied,

Die kan in vreugde niet

MctGodvcrcenen.

OM*



J3» Tweede Deel.

OMKEERING DES HER TS- BE WEGINGEN.

.

Ghy die u maght mifhruyckt, en wilt tyrannjferenj

Oock die in geylheydt fteets, u dertle leven {lijdt,

Vws harts beweginge (ick bid
J

) wilt ommekeren :

Wintfoo die Sege-palm, want kort is 's levens tijdt.



Stichtelijcke Rijmen. *3»

Sang
*~-A—A

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiïi
Octm' in alles fich verfa-ken (Sevd 's rleefch re'en) Soo moet fich de menfeh heel maken tot

Éiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
een fteen.Tot een ftock,Tot een block,Die geen

Grof, onredclijckc Reden,
Grof:-

Tochten en bèioerlijckheden

Blijven by.
Geen begeert

Word gewcert;
Ge;n ïn-gelchapen lull

Blijft ongebluft.

Lieren, haten, hopen, vrefen

Stiet hem vry

:

Eer en fchat-graeg.mach hy wefenj
Droefen bly.

Toorn, en vraeck,
Luir, vermaeck,

Al goed, als 't is gewend
Na 1 rechte end.

I ir en; mach en moethy ftaedig :

Gevoelen heeft, En als dood leeft.

Maer fijn God >

Chriftum fijnen Heer vrel-dadig

;

Deupds-gebod.

Hy draegt haet

:

Maer rot <ju.ied,

En wat dooi fond'lijckheyi

Ter dood-waert leyt.

. Hy hoopt : maer op 't Onverdei rf'lijek

Eeuwig Goed

;

Hy vi ceit : maer hem die onfterflf'lijck

Worden doer.

Hyfoeckteer:
Maer (gantsveer

Van d'Acrdfche af-gefch'een)

Ey God alleen.

. Hy foeckt fchat : maer noyt gevonden
Op der Aard.

R. 2 Hy



tó EcrftcDee!.

Hy betreurt : maer 's menfchen fondin,

Treurens waert.

Hy is Yroo

:

Maer alfoo

Dat op al wat vergaet

. Sijn vreugd niet ftaet.

Toorn en wraeck mach hy wel plegen:

Maer aen fich,

Als fijn voet is van Gods wegen
Af-gangig.

Hyfoecktluft,

Weeld', en ruft

:

Maer fulcke die beklijft

Envaftby bli;ft,

Kort ;
geen hei ts-tocht ofbegeeren

Sterftjofruymt,

Maer word door het omme-keeren
Slechts gefchuymt,

En 't geficht

Slechts gericht

Daer 't heenen hoort en moet

;

Van 't quaed na 't Goed.

j. Dit om-keeren noemt Gods reden

Eenen Dood
Van de luft en d' aerdfche leden t

Wantfeei groot

Is 't geweld

Dat de Held
Die fich hiei toe wil fpoe'n j

In 't eerft moet doen.
10. Eer gcwoont en waen ter degen.

Zijnuyt'theit,

Schijnen hem do nieuwe wegen
Vol van fmert

:

Maer in 't gaen

Van Gods pa'en,

Vind hy des Deugdes loop

Soet boven hoop'.

S a n c : La Daulphine.

Aer- om maeekt fich menig moe, En brengt heel fijn leven toe, In , Gods-dienftjcs niet

geboo'a

»

ji»«tt.

7-8-w.



Stichtclijckc Rijmen.

QVA'E TOEVERLAETS BEDROG.

Ruft doch niet op den (leur, van Kerck-gaen, Hande-waffen,

Ofwat in 't reynigen , oy t uyterlijck beftont.

Ten zy \vy onfen God,en naeften liefd' toe-paffen

Al zyn wy buytefl fchoon, vuyl zynwy inden gtoatt
RJ



Tweede Deel.

geboo'n ; En , ver van 't Beft, Ey- gent fich noch over-loon? Die d'eyers niet heeft, broed het neft.

Hoe houd menig fich foo fterek

Aen fijn Nacht-mael, Doop, en Kerck,

Die fich nochtans als een fwijn

In wel-Iuft meft,

En noch Deugd heeft nochDeugs fchijn >

Die d'eyers niet heeft, broed het neft,

. Waer-omyveit menig man
(En fietdeur noch venfter a'n)

Voor Religijs Zuyverheyd :

. Daer ondeugds peft

Dicht nochtans aen 't hert hem leyd ?

Die d'eyers niet heeft, broed het neft.

'.. Hoe is menig foo te v rc'cn

Dat hy meynt hy zy 't a-lleen,

Als 't kleed koord noch boord en heeft
3

Daerm' in d' reft

Als de fchalckeWerelt leeft?

Die d'eyers niet heeft, broed het neft.

y. Hoe is menig foo verfaet

Dathy felden verder gaet,

Als maer van de Goede Saeck

(Soo voor als left)

Is al fijnen teem en fpraeck ?

Die d'eyers niet heeft, broed het neft.

'1. Hoe is menig foo vernocgt,

Als hy van den geeft veel zwoegt,
En wat hooch is : doch in daed

Geen Geeft, maer Geft

En fond-droerfem blijeken laet ?

Die d'eyers niet heeft, broed het neft.

7, Hoe is menig foo geruft,

Als hy maer den dwafen luft

En elcks Ieeren doen befpot;

. Maer felfs, gecjueft

In't geweet, ver is van God ?

Die d'eyers niet heeft, broed het nefti

8. Wacr men d'oogen henen flact

Is bedrog en quaed verlaet,

Op een waen en vleyery

DwaefT'lijck geveft.

Waer van daen dees fotterny ?

Die d'eyers niet heeft, broed het neft.

DEUGDS



Stichtclijcke Rijmen

DEVGDS MIDDEL-PAT.
i3S

Hou ftadig oogh en hert, op 's lcttns Enge-poorte.

(Schuwt water endevier,) nad'eeuv/gc Vreugden-ftadt ;-,

Hoc ftruyckclt, fneuvclt hier een volck van alle foorte,

Door on-bedreventhcy t, op Dcugdes Middel-padt.



x*ic Eerftc Deel

Sang: Wilder dan wild, wie falmy temmen.

igë|gHiË^8g^i|^
Ic door des Werelts woefte baren , In 's Levens forgelijcken

tijd, Des Deugdes haven wil bevaren, Moet fien dat hy twee Knp-

IfepB
pen mijdt,

ï. Keur-heylicheyd en Achte-Ioofheyd
Moei Iteeds uyt al fijn wereken zijn ;

Het Laetft, verru'ckt totloffe boofheyd ;

Het Eerft, bedriegt door DeugdeVfchijri,

3

.

De Aehte-loof', om niet te vallen

In viefe eygen Heyligheyd,

Betracht geen heylicheyd met allen,

Selfs die niet die ten Hemel leyd.

4. De Bygen-heylig, om fijn faken'

Qjjanfuys te nemen wel on wis.

^aet uyt fijns herfi'ens Regel maken
Daer uyt Gods Woord geen Regel h.

j. Bey fijnfe bünd, wel door verfcheyden

Bedrie'gery en leugen vond,
Maer die noclitans in alle beyden
Op wortelt uyt een fel vc grond.

f.
Om los in kiften te veifuy pen,
Schouwt d' een (kax) nau-gefetticheyt j

Om 't rechte Deugden-werck t'ontfluypen,

Soofoeckthetd'anderdaer't niet leyt.

7 . Dus vallenf ' yeder aen een zijde

Wacr van d'een tegen d'andcrftaet,

Maer nochtans beyde zijn te mijden:
Want adle beyde zijn-fc quaed.

S. Bey' zijn-fe quaed; maer d'een nochquader
Als d'anderis. Hoe dommer boos,

Hoe



Hoe d iele-nv- uder:
Daei Schrn verbind, is reden voos.

9. Du- heel a! :-:ccktis, roeit fijn .ueckthevt

Waanet :ck geeft.

En lichte. Gei rivn Bja rais-maeckrheyt

Als 't Ac ï-tichr Beenop-fmuckfel Heeft.

to.Maerdie ficn \ leyd op fchijn en wanen,
Door He- lichet djens toov e: v„

: du elck wie hem komt vermanen
In deugd veel minder is dan hv.

ir. |~\E M-iae- CkriAea maecktge-n wetten
*—* Daer Godes mond geen wetten geeft.

Op Ditjes, Datje^ onwis letten.

Is buyten 'toog-wit dat hy heeft.
': wis heeft,4al noch leven,

Noch Jood. noch vet?, te geender u-r

Oock ': minde quaed hem doen aen-klcven

:

Dacr fuet hy vaft r^cli|ck een nincr.

t$.Daerhv in rwijrïd van God^
Houd h) al-tijd fïchaen het

• 't Welck.foo 't geen Deugd or\ ,'od-gefet is,

Altoos met 'tquaed niets heelt gemeen.
14-Alfoo nochtans, Dat Ailrkhfknijpen

Van nem geacht wotdnoch geroemt,
En die 't niet juvft als hyfccgrijpen

Van hem vcrimaet zijn noch verdoemt,
is"- \T\T At middel om foo wel en effen

V V Het middel-pad te konnen gacn ?

Sijn hert en oogen te verheffen ;

Van al wat God niet is, af-flaen :

it^.S.ch fclfi Dochatenund noyc vertrouwen

Stichtelijckc Rijmen,

I i war men doen en laten moet,

;
Maer aen Gods wil llch vafl re houwen,

h

Daer Clmfli woord de weet van doet.
Verfchrickenu doneenicheden
Die'r vallen over 's Woords verftand:

Schrick niet : geeft u gemoed in vrede.
Wv hebben Gods beloft te pand.

t8.De Waerheyd felfs,kan niet bedriegen.
Wie (ooc in 't minit' ) hooit na Gods Hem,

Belooft God hulp : God kan nier Uegen.
Doolt yemand dood'lijck 'tfchort aen hem.

f^Qiu' wil maeckt lichticneyd tot fyaerheyd.
In duyltcr is Licht, Duy'fterais.

De Waerheyd is haer ("elf s een klaciheyd
Als 't hert maer recht God-hoorig is.

Sang:
1'onge Dochters vol van jeugden.

Lek heeft fyn by-fonder drjjven ;

Elck heeft fijn by-fonder luft,

Daer fijn geel! op weickt en ruft,
:Dien hy geern het Iieftt laet blijven,

Dacr hy eeern van fpreeckt en queelt;

Elck heeftfoatdacrh/ iik'j f'peelt.

Van bngoddelijck vermaken,
Selfs voor ons natuu, ve. u.ier,

Spreken nu mijn Rijmen niet,

Maer alleen van 1'ulcke {aken

Die in fïcb noch ciuaed noch goed,
Zijn een fpeel-tuyg in 't gemoed.

3. d'Een



M! Tweede Deel.

SPELS MATE.

Noch jubal noch die volgde, al Spelend' fagmen haten ;

Maer wierden van Gods Volck ten goeden wel j? bruyekt.

Als
J

t Spelen Spelen blijft. En Spelende, SpelsMate,

Nae geene Kalven-vreugt,ofvalfche Godf-dienft ruyekt.



j. d'Een heeft luft in ver te varen,

ider koeilert hond' ofpaerd;

Dees door-g; oud de; dingen aert,

Die bemint gelang en inaren ;

Sommig vogel-vangt en vifcht j

Menig ïfoockt en alchimtlr.

4. Hie. bemint men fiae) e boecken;

'tmoo\ehurl"-geraet;

Dae: een nicuu e-tijnckjes praets

Elde j, 't diepe ondcr-foecken ;

aljWdu ofdat

:

Ne: gen, of men mint'er wat.

f.
'" ge.i'.ic-i-mans luit 1. tuynen,

Ofte (icn op ki uyden kracht

;

U vermajc* il op de jacht,

Of met fret en net in duynen

;

Rijmpjes maken, is hét Mijn :

llét een wooidelck heeft het zijn.

6. Elek nochtans heeft wel ie letten

Op lijn evgen dit ofdit;

en Hoe li;n popjen fit.

Goed noch quaed heeft me'e fijn wetten.

Vnegtgy wat (e zyn ? In 't ko: t

:

Dat de Pop geen Af-god word.

7. 't Popjen kan een Af-god welen
Als een al te grooten waen

I'fi' Tot deluftword toe-gedaen
j*

s

} i'.
Bwr giet Spel dan boven ("pelen

j

Daer word pleyfterplaets- vei blijf;

En hetluft-pacrd draeft te ftijf.

8. Neen : het mach-fe wel verqwcken,

Sticlttelijcke Rijmen. *yj
Maer geen Heer fijn van Natuur.
Al te veel, heeft quaden duur.

Mact moet alle dingen fchicken.

't Popj' is foct doch te gering

Voor het hert, foo e'clcn ding.

9. Dan heeftluft het he: t beleren,

Als men 't hem foo veei in-ruymr,

Dat men daer door vet vei fiiymt

Da: van God ons is gehceten i

Ofveraert, en valt tot yét

Dat ons d'Opper-heer verbied.

10. Als men 't popjen van zijn Kiften

Tot verdriet fijns naeftens heeft :

Als men daer door aen-ftoot geeft,

Ofbedroeft en doet ontruften :

Alfmer niet me'e fpeelt, maer praelc
En fijn eer-fuchrs ftof uyt haclr.

1 1 .Alfm' e-en ander niet mach lijden

Dicd'ei juyftgeenfoet,in vind;
Ofdie dier-gelijck bemint

Gaet belaft'ren of benijden,
ïn (alsof 't wat 1'onders waer)
d'Een den and'ren valt in 't haer.

1 2. Alfmei 't gene dat op Aerde
Aldei-kolVIijckft wefen moet,
Heel, offoo veel me'e verdoet

Dat men niet houd om, na wacrde
Wel en grondig te vei ftaen

Hoe men wis tot God fal gaen.

15. Alfm' om lufts verlies gaet quijnen,
Offoo ernftig ij bedroeft

AL



i4°

Alsom 't geen men nood'Iijck hoeft,
En noch trooft noch ruft kan vijnen

Voor men dat,ofimmers yet

Dies-gelijcks in plactfe, fiet.

J 4.'t Herc is 't roer van 's menfchen daden

:

Daer mach geen ding ftuei -man zyn,

"tZy met wat in-fichtoffchijn,

Dan begeert' om fich t'ontquaden

En door Goddelijcke deugd
In te gaen in Godes vreugd,

i j.Die begeert moet boven drijven j

Tweede Deel,

Daer moet 't hert me'e zijn door-ztüVtj
't Ander word fom-tijdsgedukl't.

Maer en mach'er niet verblijven.

Een is noodig : Een alleen

Moet in 't Hoog; de reft, bene'en;
[é.Iuyfte fchalen wegen effen.

Vafte voet fchrickt noyt van 't pad.
*t Wijfe hert weet Hoe en Wat.

Salig die de Maet kan treffen,

En de Pop daer hy me'e fpeelt

Maeckt tor een leer-achtig Bcclt,

Brief oen N.N.

Sang: Une Ieune fillette.

ïiiÉiilïÉlÜiilPiië
Yvrae^t my ofick felf beleef al wat ick feg, En 't pad fo nau be- tre'e

illliliEiiillIiiiiiiËil
als ick 'teen ander leg ? Kindfch is de viaeg.Siet wat u voorgeiet is :Niec ick,maer uwe wet is Hetgeen

dat



Stichtclijckc Rijmen

DEVGD-SOECKERS OOG-PVNCT.
<*

I
onannes volgt van verr , den Heerê Jefum uaer.

Als Petrus dit nu lach, Heer fprack hy wat {al delen ?

Wat wil dces J ongeling? wat mach fyn Oog-punct wefeii,

Daigt-focckend' was't, fooblecck uyt Jcfu antwoort klaer,

S3
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dat Godt behaegc.

2. Gelooft gy darde weg kan en moet zij n gegaen :

Soo houd gyf' oock voor dvvaes al die geen gang beftaé.

Wat 's u aen my ?

De waerheyd moet u drijven,

En niet doen achter blijven

Om yemantsfotterny.

§. Gelooft gy dat de weg niet wandelijck en is :

Nietwaer 't, al feydick fchoon dat ickin geenen mis

Op 's Levens paen.

Nau fiftig gingt gy viflen,

En hiet geen-miflèn, miflen,

Tot ftij ving van u waen.

4. Meeft is hy die fo vraeg't van waarheyt over-tuygt,

Maer tot gehoorfaemheyt in 't hert noch niet gebuygt.

Moet-willetts blind,

Soeckthy 't voorbeeld van Menfchen,

Maer fal in 't herre wenfehen
Dat byd'er geen en vind.

$. Deugd melden,hjckt na roem;fond-biechten,is onnut:

'tEei-u kan aen-ftoot'lijck zijn ; 't laetftin de fond een

Wat moet, dat moet. f_ftut.

Siet niet hoe ick of and'ren
('t Zy wel, 't zy <jualijck) wand'ren,

Maer hoe gy felfs wel doet.

6. 't Doen felfs, moet tuygc zi;n , maer niet des Doen-
ders mond.

'k Sig geern,foo gy in my noch yet af-padigs rond,

Datgy'tmy feyd.

Toont my maer Godes reden :

Tebet'ren mijn mis-ti eden
Ben ick al-tijd bereyd. L00g-

7. Een Chriften leeft voor Gods,niet voor des menfchen,

Wat waer t ofeen fich felfs en and'ren al bedroog
Door v^oord offchijn ?

Goet moet het vonnis wijfen :

Vergeefs is alle prijfen

Eens anders en het fijn. [prijekt.

8

.

Beft is hy die 't Beft' heeft, en noch met 't Beft niet

Een Chrift lijekt als hy is; en is foo, als hy lijckt.

Of 't menfchen fien

Is hy niet om verlegen.

Sijn forg is, rechte wegen
Te treffen,qua' te vli'en.

9. Hier-tufchen fo 'tGeloof 't hertföö te voor-fchijn haeJt,

En in fijn doen de plans van deugd foo helder ftraelt

Dat elck fiet fiet

En niet en kan niet mei eken :

't Is d'uyt-komft van fijn wereken,

Maer 'twit en oog-mei ck niet.

io.t'Is heuglijck {ick beken 't)voor yder Chiift(veel meer

Vpoi; 't hert noch jong in Deugd) dat Voor-beeld kom
De Wet nochtans QbyLeer:

Is



•een Wier na 'r ^'(ithte

idig heeft te richten,

A\ fèyJd' het Voorbeeld <?an: ..

'oorbeeld \coid gelieft . gew nicht; nietaf-ghe-

vraegt :

Metvieugd (wanneerr'eris') aenfchoowtj niet na-ghe-

Gcbruyckt, bedorht, [jaegt

Gevolgt, ge-cert, geprefeji

;

StichttIijckc Rijmen. 143
Macr,als een noodig-wefen,

Niet angluelijck gefochr.

1 1.Uw geert ontfetfich niet, al vint hy d'antwoortftraf:
Wel beter tiou, en hard, dan Ichadchjck, en laf.

Sieftadigin

:

Veel nyt-fien doet vergapen;

't Vergapen baei t verllapcn

Van Deugd-en Heyl-gcwia,

Sang: PavancPhilippi.

w ïiiiiiïiEïüilfigpüif!
Anncer het hert nu klaer van fonden en gebre- ken, En qua'doorgoe *ji

flgSIIIliiiillilgliill''
ghewoont al heel verbannenis. Dan moet noch van den menfeh wel 1'cherp

ïiiiiiïiïpïiiiiiiiiiilii
Jjn tocgekc- kca, Dat hy 't gemoed fleeds houd' iri die geitel- ten is. Dacr 't eens was komc wel
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NOODSAECKELIICKE WACHT.

Die loofe faeyer faeyd*, geftadig foo hy konde,

En ons maer luy en traeg, of flap offlaep'righ vonde :

Wel op dan Boulien, die na
J

t eeuwigh oegften tracht,

Weeft yvrigh, neerftig, denckt, nootfaecklijck, is de wacht.



StichtcliickcRjcKCKijmen i 4 f

iiiliifiiiiiiiiiiii
ter wc ei, Dier c eer/r kice.'i. hecht tfcl weer watquaeds. Al is de Deugd in

't her: al veer, 1 1s een beftor- melijc- ke plaet;

mÉiülJiliiillPl
": Is een beftor- melijc- keplacts. Dooi-foeck, door-foeck

door-ioeck,door-ibeck ai 's her- ten lio- len. De wacht,de wacht,dc wacht,dc wacht

... __, i
•!

i

is ons be-yo- kn
, Die uyt God isgebaert, en kan geen fond bedrijven :

'k Er-ken des waerheyts tael. Nochtans (l'oo leert

Gods woord)
Is *t mog'Iijck datm' in 't hert God» faet niet laetver-

blijven,

Allenc'-:en af-ijelcvd : foo krijgt defond' een pooit.

De fonde wifnoch kan hy niet

S90 lang als hem fijn hot foo ftaet

:

Maer 't heit kan om-flaen, alfin'ei ver,

. Door feyl van wacht, van 't quaed in-laer.

Siet dat u fchat, u fchat, u fcliat, niet wert ontftolen :

De wacht, de wacht, de wacht, de wacht is ons bevolen.

3. De Deugd komt dooi 't Geloof: 't Geloofisgeen aen-

fchouwen,
Geen tafrelijckc Weet : 't Geloof gaet in 't verftanr,

Door redens over-leg. na 't hert in 't kleyn getmuwe :

T 't Ver-
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't Verftand, door Redens fchijn, is burglijck uyt *yn

ftand.

Al is der fonden wortel dood,

Een qua' begeei t' rer herten uyt,

d'Aerd' ifler noch: Daer d'Eerfluyt fproot,

Is mog'lijckdateen Tweede fpruyt.

De neft, de neft, de neft, . de neft leyd diep veiïcholen :

De wacht) de wacht, de wacht, de wacht is ons bevolen.

i. Wanneer de menfeh , die hier in heylicheyt fijn leven

Door-bracht heeft na Gods wil, komt ter onfter-

fflijckheyd,

En 's Hoogden Goeds genot van God hem is gegeven,

Dan lal 't cnmog'Iijck typ dat yemant hem veileyt.

Daer is niets dat bewegen kan j

Daer 's nieu natnyr en volle ruft:

Hier, daer men hoopt en veer is van,

Baert twijffel wel een vreemde luft.

Houfterck, houfterck, hou fleick, hou fterek aen
Waerheyts Schole

:

De wacht, de wacht, de wacht.de wacht is ons bevolen,

j. Wie,,voort-geteelt uyt God,van Goddelijcker aert is,

Gefint gelijck als God, door 't maentig Woord hcr-

raaeekt,
* Diefondigt niet: Waer-om ? Om dat hy fo bcwaert

is

Door eygen wacht , dat felfs de boof' hem niet eens

naeckt.

Hy let op fijne wegen nau,

Ên mijd (duor 's faecks fwaer-wegentheyd
In hert en finnen al-ri,d gau)

De fond en fonds gclegentheyd.

Daer wacht , daer wacht , daer wacht, daer wacht
hoeft, kan men dolen :

De wacht, de wacht, de wacht, de wacht is ons bevolen.

Sang: Ejfex Lamentatie. <©f; Wat if a dayc &<

m

liiiiliiillgiiiiiiiii
Nbc- ftendig droefgemoed , Hertbeluft om tuft te vinden,Datdefmertt'faem

voelden voed, Maerde grond uoyt recht befinden : Euyten u foeckt gy den vre'c, Ia



Stiehtelijcke Rijmen.

ONGERYSTIGHEYTS OORSPRONG.
M

't Is binnen
J

s Menfchen Hart,, dat ruft ofonruft geeft,

't Yvcwendigh mach met recht, noch ruft noch onruft brengen.

Die vaft fijn H irt gegrondt, op Godt en waarhfcyt heeft,

Geen Weerclts ramp 't gemoct, met onruft kan vermengen.
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Üii^iiiiilililigïip
verfcheyden faken. Brengt gy felfs de ruft niet me'e,Noyt fult gy-fe naken. Wat jaegtgy >'t Is in dy,

Dat ruft doet verdrijven. Loopt niet verd

z. Waerder (denckt gy ) vre'e in 't Land ;

Dan fou alle dingen wel zyn j

Waer ofdees of die van kant,

Soo fou 't hert vry van gequelzijn:
Had ick dus offoo veel goed,
Soo leefd' ick garuftig :

Derfd' ick maer dees tegen-fpoed,
Soo waer 't herte luftig :

'kWaerfteeds bly

Soo ick vry
Van dees houlijcks block waer:

'k Waer te vre'en

Had ick Een'
Daer ick me'e in 't Iock waer.

3.^ Had gy dit ofhadgy dat,

't Waer hoe 't waer: (daer geit geen meenen)

.

Soo lang gy u felven had,
Bleeft ghy even-wel aen 't fteenen.

Ofhet Land al waer in vre'e,

j
|

¥ Noch bleeft gy in roeren

;

In u hert, Moeft gy zijn en blijven.

In uw' Ziel draegt gy-fe me'e
Die fteeds oorlog voeren.

Goed, ofneen ;

Spoed, of geen :

't Kan geen hert her-ftellen.

Ongehout,
Ofgetrout

:

't Siecke hert moet quellen.

Waerder dees ofdie al niet,

Even-wel bleeft gy in onluft,

Soo gh' u felven niet ontvlied,

Nimmer-meer ontvliedt gy d'onruft.

'tQuei-ftofkomtvanbuyten aen.,

Na de ding* haer neygen

;

't Quellen en in 't hert doen gacn,

Heeft elcJc van fijn eygén.

Selden tijd

Sonderfrrijd

Door u gantfche leven.

Al-tijdyet

Dat
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Dit verdriet

En gcquel kan geven.

f. Soeck het waer gv kont en wilt,

Wend het over alle boegen ;

IfTerinne.lijck geen (fik:

Al-tijd bhjftcr ongenoegen.

Soo lang gy bent die gy bent,

('t Is vergeefs om'-keken)

Sal tot droefkeyt en ellend

Nimmer ftofontbreken.

En ofwel
In 't gequel

Bkckteen Sonne-fchijnt-je :

't Set geen bloed:

In 't gemoed
Schuylfhet fthalck venijntje.

4. 't Hert, in Dengd noch kout noch heet,

Saed fïchniet aen 'svlcefch vei maken ;

Oock, door feyl van goed Gewee?,

Kan het Godes gun/l niet fmaken :

Dit geeft in de Ziel onluft

;

Onluft maeckt kleyn-zeerig,

lichr-geraeckr, los, ongerufl,

Quellijck, mu.murerig.
Uytdie grond
Komt de wond

Daer moert quael genefen.

Sal 'ti echt deeg,

't Hert moet leeg

Van fijn lolhcyd weien.

Erlies van heyl komt uyt de fond ;

De fond', uyt niet-wel-waken.
Verfuym van wacht, uvt ongcruften grond
Eu hert-pijn in aercifche laken j

Onruft, uyt qua'rek'ning makken.

i. Qua'e rek'ning komt uyt mif-verftand

En onrecht pi ijP of laken
Van yder ding. Soeckt gy, o menfeh, een ftand

Die, door deugd, tot God doe naken :

Leei voor al goe' rek'ning maken.
3. DoorWacn woid Liefd' te hoog gefteld ;

Liefd' port tot toorn, rot wrake,
Tot di uck, gequijn, en al wat ruft ne'er-velt.

Maer oietv fal u 't hertie raken,
Kont gv llechs goe' rek'ning maken.

4. Acht elck foo 't is : niét min noch meer.
Die dit heeft tot fijn baken,

Haeckt na elck ding foo wevnig en foo feer

Alfme'rna behoort te haken,
Vryvan 'tquade rek'ning maken.

; . Dat weg moet, is geen Liefde waerd :

(Daer Liefde fterft, fchcyd ti uren.)

't Moet wech, 't moet wech al wat*er is op Aerd;
Godes heyl alleen, fal duren :

Daer moet Liefde 't hert heen fturen.

6. Sterft u een vriend : 't isMenfchenlot;
Dat ftei rf'lijck is moet öerven ;

Een aeiden-pot is maer een aerden-pot;
T 1 Brccck-
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QyA'aiEKENINGS ONRVST.

Geluekig die zyn ty
J

,kan reeck'nen, giffmgïeggen

Op eeuwig levens reys , by daeg en oock by nacht,

Op hooghte, diepte,lengcT, perijck
J

lcn voor te feggen

Qua'c rceck'nings oriruft vliet, en ftadig hout verdacht.
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Breeckbacr waer raeckr licht tot fcherven :

Al 't verderff'lnck moet verderven.

: ued ?

Dat los iioad, kon ontilippen,

.ichting.fpot en fmaet

:

d'fcer \»as \> ind : die gaerhehr ^!:ppcn.

't Hevl hangt aen geen menfehen lippen."

I. Moer gv uyt «oed, uyt haef en land :

't Zijn 's Werelts Tragedy- kluchten.

Van lar.g befit had gy noytborg ofpand.

't Los geluck.geaert tot vluchten,

Word niet ralt door traen oliuchten.

9. Ontgaet u 't nood:gli;r's vermaeck :

t Is d'Aerd van aerdfche dingen.

'tT.cr: ons natuux i nn:r is n< cl/ ui '_'een facck

Die in 's herten grond mach d.ingen

Om m:t onruft te bcfpiingen.

10AV1I my des vyands iwaerd veiilaeii :

'k Waer lot liep ick ter wapen.
Wil Hemel, Aerd, en alles t'ondergaea

:

't Is ten ondcr-ganggefchapen.
Vrees kan geen vry nert verknapen,

n.Geen onruicnut,gegrond, noch vry
Dan died'ei komr door fonde.

Wecüvry ïn'thert onruftigen onbly'

Zoolang noch die, Vielen-wonde
Niet door Boet'*en is verbonden.

it.Dat 's onruft,doch om waer 0111 uit

Gcheclijckuytte braken,

En 't Soet vermaeck en volle Zielen-Inft

Van de Hemel-rult te fmaecken
Door goe' Rekening te maken.

Sa\G:
I.

mpililpSillliÈiillil
Zn&n '- Licfdc,voo:tghcbracht,Doorrevn geloofaen Go- de, Wort in Gods

piSiilillgiiilifiPïüÜi
woord geacht,Den Chriftcn meert van noo- dc, Veel and'i e dingen kan, Ia moet de menfche

loven
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Tweede Deel.

VAN LIEFDE.

Hier wort des Liefdes Lof, met Croon en Palm vertoont,

Qpck ofmen
J
tLijften brand, aen d'Armen Aelmis geve,

Alft'iiefdeloos gefchiet, wort «emmermeer geloont.

Op Liefdes wereken volght, het Eeuwigh Vrolijck leven.



Stichtelijckc Rijmen.

-V-w6-

iiiiiüpiiiiiüigiÉ
\cn, En (preken hoog dacr van : Maer Liefde gaet te boven , te boven, te boven, te bo-

ven, te bo- ven.

. Het waer een hoogen trap,

geen hoogt kan iiaien,

Teheb&en wetenfehap
Van all' oock Eng'len talen :

Soo yemand foo veer quam,
Elck menfeh kreeg hy tot eerder

;

Si;n lor" ten woleken klam 5

Maer Liefdebrengt noch veerder, noch veerder, nocli

,noch veerden
. "c U'aer groot en londerHng,

12 nimmer fchier vol-preien,

In elck ziel-nutag ding,

Geleert en kloeck te weien ;

'tWaerveel en ongemeen
Dat yemant waer een veter

Van alle heym'lijckhe'en
j

Maer Liefde is noch beter , noch beter , noch beter,

noch beter.

. Soo ftcrek Geloove de'c

Dat yemand Bergen konJe

Verfetten vande ftc'c

Daer iv in 't eerite (tonden ;

De hem bracht, meeren mcerj

Sijn hogen lof te gader,

En hem by elck in eer

;

Maej Liéfi'j by God noch nader, noch nader, noch
nader, noch nader,

'tlsloffclijck.fijnhaef f""'
Al-famcn te hefteden

Den armen tot een gaef

In hacr nootdrufrichcden

;

Het brengt by vrome lie'n

Den doender,ja den pooger,

In achting en aen-fien ;

Maer Liefd', by God noch hoogher.noch hoogheu
noch hooger, noch hooger. J'ffi

't Is treffelijck gedaen, *'

In fmaetheyd, hoon, en fchande

V Sijn
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Sij n leven af te gaen,

En geven 'rlijf ten brande :

De daed maeckt doenders naeni

By alle vromen klaerder,

Geacht en acn-geria'em :

Maer Liefd' , by God noch waerder , noch waerder,
noch waerder, noch waerder.

7, Wat is ofwefen fal;

(Hoe hooc-h) by Liefd' is 't minder.'

IafonderLiefd'is'tal
(Hoe nut) onnut en hinder.

Elckfta dan wiehy zy,

De leerling met de leerder,

Na alle gaven vryj

Maer na de Liefd' noch meerder, noch meerder, noch
meerder, noch meerdei-.

Sang:

I I.

lliÜïËiïiË:iiË§IÈ
rt

- Lderlief-fe-lijckfte Liefde ware Ziels vei heugenis bülijck .

Iiüisiüiiiig
wórtgy Hoog verhejven boven alles watter is. Soohoogcn fhmeen

" hooge loftoe hoort: Van hem die 't al uyt Liefde we- fen gaf, Den
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ËÉiiiiiiiüiiiüüöi
** hoogflen God dkfeUsfich in fijn woord,De Liefde noemt, daelt uwe af-komlt af. Een yeder Deught

**
1 leeds met: Mae. Lwfde is de Koninglijcke Wet.

ij in den menfciie alles kiachte-loos en

doof:

is de ziel en 't leven van de Hoop' en van 'rCe-
•

in haer heeft:

Al 't go.-d we i Prophecy :

Du- ui gebod van Chriiiih. i

: il en noch ved meer daerby.
't Is al vo! maeckt wit God gebied en fet

:

Maer Liefde is de Koninglijcke Wet.
In de Licia' e I diedenmenfeh in wel-

doen

Daei de Liefde is vol-komen, moet de vree* ter herten

Door d menig bloode,koen.

Noch au-* .1 vooi dood, noch banghevd voorge-

cl mach do*n)
Vcrfwackt in i . UefiJ* is, wel-doens

t Heel Deugden-pad is doói-gaens fchoonennet:
Maei Li< fde is de Konijn Iiicke Wet.

•f. 't Is wel fooi door vrees en poogen doet m'oockgoet,
doch moeit met tnocyt'

:

Liefje maeckt dat alle Deuirde, ongefocht , van felvcr

vloeyr.

Due; Liefde 14,'dac.' j* oock 't hert belufr

Dat neb. maer ltof \ ap wel-doeq on en doe,

Waer 't geert men doet dès Ziels begeerte blult

Dacr woid rn'in 't doen of uoyt ófffjidcn moe'.

't Ls goed al wat Deugd Itijftcn fond belet :

Maer Liefde is de Koninglijcke Wet.
•;. Alle Banden , alle Banden die men onder Menfchen

vind,

Zijn veiglieef. als ware Liefde d 'herten niette fanien «««ff.

bind *?<

Een goed, een bloed, een (tand, een vader-land.

Een difr h. een beer, een bed, een wet, een dack,
(Sonuei de Liefd, Vol-maeckthcyds ware Band)
Ol binden nier3 ofbinden al K fwack.

V z Al
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Al'tfchoon' is fclioonj al 't reyne onbefmet :

Maer Liefde is de Koninglijcke Wet.

6. God is Liefde : door de Liefde heft de flijck fich uyt
den flijck,

En word (felfs hier op der aerdenj Gode naeft in acid

gelijck.

Die vallen grond, door Liefd', in Chrifto leyt

Begrijpt (met alle daders des gebods)
Diept',Hoogte, Breed' en Lengt derfahcheyt

En word vervult met allevolheyd Gods.
Wel aen, die uyt den dood wilt zijn geret,

Vol-brengt de Liefd', de Koninglijcke Wet.

Sang:

m.

«iiliiiiiiÉiÉiiiliiii
Jfö&Jlio N des beminden lof,VVierdnoytbe- min- der moe'. Voor ahalslovens flof,Vloeyt o-

fifpÉlÊliipliiiliiiliip
vervloe- dightce. Die Liefdes aertverftaet en lieft, Het valt hem pijn, f'wijgt hyd'er

plllÉïiiiiiiÊpiÉiiiii
van. En 't is,óf fchijnt een ee- ren-diefr, Het goet niet prijfen als men kan.Kom dan by, Sing met my, Min-

naers
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piïiliïÉiiÊiiiiiiiiip
\

nnn' , Tron liefi en crou beleeft, 't Lofheeft klem,Dac door (tem,Van fulck rueofch komt

iiiiï
in, Die 't ding vc.lact en heeft.

Vol van lanckm xdicheyd
Is'theit djc. Liefb" heeft ftee.

Vric id'li c e goedichryd
B:e • ie*e.

. en hert-geftoor

I 1 de ware Liefde vind.

De minnaerdoet en lijd veel Voor
in Vjd de gene die bv mint.

ïiom ban bp ttc

.

jfOmnenfchehjckeaert
D:r I .üjd

In 's oaeftetu qualijck-vaert,

Enan iers.fm?

Groeyt novtdacr Liefdeheeft baer zaed.

Krachf'-loos i^ alle ntjds venijn.

Du Chrift*Djck beft, ach: goed en quaed

Sijn' • fijn.

Hom Dan boete.
. : lamme daed ;

Geen trotz' hoog-aeidigheyd;

Geenargerlijck getoet,

NochTott' ael-waerdigheyt.

Noycde'edeLievei 't Lieve ieyfc

't Beminde acht de Minner zeer;

Die acht, eert in ©otmoedichcyd.
Op-rechte Lie/de luj ftcr,t teer. ïtotlt ban bp ttC.

y. De taeye l:\gen-baer.

Die anders fich vertoont

Dan zy m 'therte ftaet,

Moet weel) daer Liefde woont.
O alder-goddelijckllc Deugd !

Al waer 't meteygen fcha'c en fmert,

't Beminde wel-doen, is een vreugd
In eens op-rechten minnaers hert.

ftomöanbp etc.

6. Geen op-ger uy noch praet,

Daer fich de Liefd' aen ftoort

:

De I.icfd' \ eimoed geen quaed

Dan
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Dan daer fy 't (iet en hoort j

En als fy 't al ten vollen weet,

Soo fchnjft fy 'c niet in 't herteop.

Quaed moeten dencken, is Liefs leet.

En ware Liefde heeft geen krop.

Hüomöanfcp etc.

De Liefd' verbJi) d haer niet

Wanneer-fe eenvyand
In fond gevallen fier,

En by elckeeu infehand.

Die Liever gunt ('t 'Zy hoe gering)

Aen die hy Iieft geen quaed met al,

Veel min de fond, lbo vuylen ding

En (tofvan 'thoogfte ongeval.

Hout ban lip etc.

Een vreugde is 't voor dien

Die Chrifti Liefdeheefr,

Dat Waerheyd ('t zy van wien)

Gelooft word en bdeefr.

Lief gunt aen Liefde lu(t, 'tvermaeck

En alles wat het goeds bedenckt,

Tweede Deel.

Veel meer de Deugd, foo waerden faetk,

En daer God 't hoochfte Goed voor fchenckt.

ïiom ban i>p ctr.

Liefd' is der Deugden hooft,

Haer krachten fonderling

:

Want fy verdraegt, gelooft,

Hoopt, duldet alle ding.

Daerfy geen quaed metallen, merekt.

Gelooft fy geci nc alle Goed;

En daer men 't quaed oog-fchijnlijckwercktj

Houd fy totbct'ring noch al moed.

Utom batt bp etc.

3. Dees Deugden,cn noch meer
Doet rechte Liefd' al doen.

Die haer niet heeft, blijft veer

Van ware hoop tevoen :

Hy is gelijek als een metael

Dat.liel en fchd is van geluyd :

Maer onderfcheydelijcke tael

Offans?, en geeft het nimmer uyt.

3üom ban bp etc.

Sang:
IV.

*- "4 L i:_ i n ... rtr:l. I 1.i:„. _,.,.. T-. .„ J„l.f,.^/:.„JI.l«....» c Aam»,
Eylighe ftemmen,Wilt hooger kli men , Tot op des lofs aen-fieneh'jcken trap, En fingten

fingc
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iiï|iiiil;iiiiiliiiïli!i
Cngt.o-- . meePa Dan mét G^d fel'fs en met Gó&s

ïiiillillilllïiiliïlliiil
oorhoehcerlijck) kan geduriglijck beklijven :Maer dcLicfd'fal eeuv^Mg&üÉMn

eeuwig, aeuwig.eeuwig ceu-

De gav' en v .

In Chrirti Kerckc
In haer begin foo menig-vour g
En liet of haeft nu Go
Ka VVaarheycs Les. genoegfaem is .nlterckr,

En,fop.der lïen, 't Woord na Gjn acre bcfl werekt.

Tijdenen gelegencheden konnen felfs oock'tgoed' ver-

drijven :

Matr de Liefd* moet eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig,

eeuwig blijven.

Hoe wel het veel is,

Ia hoog en e'el is

Dat hier de menfeh, door VVoordclijck befchecd,

Uyt Godes Leer van God en 't Godlijck weet

:

igblijTcn.

Data! nochtans (al, als onaoodig, vlien,

VVanneer de oog' het wefen feffs, (al (ïen.

't Al-vol-raaeckt aen-fien vernietigt 't onvol-macckt

gefqgen rchrijvsh

:

Macr de Ltefd' lal eeuwig, ecuwig, eeuwig, eeuwig, >3 .

blijven.

Geloofen Hope,
Di. 'r pad doen loopen

Wacr door men raeckt ter Goddelijckcr vreugr,

Zijn prijfens waerd, en 'i zaed van alle Deugd :

Sy blijven ftaeg ; dochfufien me'c vergaen

Als m' e«ns By God lal tegenwoordig itaen.

Daer men fiet, behoeft men 't hertc door Geloof noch
Hoop teftijven

:
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Mucr Je Liefd' fal eeuwig , eeuwig , eeuwig , eeuwig,
|

blijven.

5

.

Daer God «n 't Goed is -,

Daer 't vroom garhoed is,

Onmog'lijck iv 't of Liefde is daer me'e.

Geen heyl oHuftis fonder ruil en vre'e ;

Geen ruft ofvre'e houd fonder Liefde plaets

:

De Liefd' is 't al : fy ftopr de deur des Quaeds.
Sing, ter eeren van de Liefd', God-geleerde Mans en

Wyven

:

Eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig, eeuwig fal de Liefde

blijven.

B E S L U Y T,

v.
Canon aj.

Sang:

giilliiliiglli
Y die de Liefd' onmoog hjck acht te lijn,En daao, i. n lC t na

ïllliiilifpiiïg'
Lief- de ftreeft ofaerd'c. Ve il. enviet (tot

iiiiijiipiaii
blind- heyts me- decijn)hoein den men fchd* Lief-

de
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dclief-

». De goede God, uytreyne Liefde

Wil dat de menfch met hem onfrcrfflijck leef

In hev!s genot ; doch dat voor dele gift,

•nu-h acn God het fijne wedei-geef.

3. AcrdsEcnichtf den weder-üefd', is 't ^cen
Dat God in fiin geliefde:; Menfch wil tien.

God B vol-maeckt : wel-dadcn hoeft hv geen

;

F.n van «een Menfch en kan hem goed gefchien.

4. Wh is 't nochtans dat God' in me nfch bchacgt ?

Hat Menfieh acn Menfch fijn 1
i

tGoed dat gefchied aen dien-fe Liefde diacgt
Acht ware Liefd' a!s troff' t haer in perfoon.

f. Del : die God van Menfch aen Manche wil,

Strijd, door qua' fl aen en domme eygen fin,

Met 's Menfchen luft : dies rijft in 't hert gefchil.

De weg fchijntfwaer nochtans men moet hem in.

6. Al wat'cr leeft, bemint fijns Wetens duur;

Verderfen dood fchout het als hoogft' e'Iend :

De menfch, die Lee: (aemheyd heeft by Natuur,
Voelt dieper fchnck van fi;nes Wefens end.

7. Dies E'. gen-Liefd' die aen d'een zy'belet,

(Eeft.-aelt met kracht van Goddelijcke re'cn)

Acn d'ander zijd' haerfelfs te rtigjje fet,

En port den wil om 't noodig pad te tre'en.

8. De Liefuc tot een eeuwig Hwnclfch goed

M.uvkrdat, niet kracht, de Aerdfche onder racekr,

En dat m' (hoe-wel met pijn) terDeugd lïclifpoed :

Door Eygen- liefd' woi d F; gen-liefcr verfaeckt.

9. Door kennis woid eeuwichevds-Lisfd'getcclt;

Doordefc Liefd' krijgt het Geloove kracht

;

'tCieloove baert de Liefd' die God beveelt.

So word d'ecn Liefd' uyt d'ander voort-gebracht> \v£
u

10. p N als de Menfch fichnuv op weg begeeft 3 B

£1< En werek begint, bevint hy in hecgaen
Dat Liefs gebod, foo 't God gegeven heeft,

Nier is foo fwaer als hy fich voor Iietftaen.

1 1. Veel-doen baeit kond: en kond maeckt licht : temet
Bevind de Menfch, van Wacn door Waarheyt vry

Dat in fich fclft 't gebod van Chi ifti Wet
F.cn Iieflyckjock en lichter, arbeyd zy.

1 2. Aldus foo krijgt'r felfs-willig pacid de fpoor.

Dy Eygen-Liefd' komt Liefde tot de Deugd.
Een dubb'le drift Houwt krachtelijcker door,

Eerfl was 't met pijn,nugaerhetwerck met vreugd, j.ï'óf'

13. "T^ Ie heeft, ontfangt : getrouheyt word beloont.
*-* Godshevm'IijcLhevd ii by dien die hem weeft.

Hoe Wa ei heyds liclit in 't hert fich klaerdci toont,

Hoe meerder kracht tot deugde, in den geeft.

14. God vind'hem trou ; dies doet Hy hem meer g iet] :

Hy fmaeckt meer goed; dies toont hy meerdfcr tiou;

X De



1 6i Tweede Deel

De meerder trou, maeckt dat God noch meer doet

:

Godsltercker guuft,uerckt we'er des Deugds gebou.

i ;.Hoe trouwer hy, hoe trouwer oock God is

;

Hoe meer God hem, hoe meer hy God bemint

Hoe tuflcfien twee meer aerds gelijckenis,

Hoe nauwer fich de een aen d'anderbind.

1 6 .Dus llraelt'er ftaeg van hem, na God; en we'er

Van God op hemdeen Iiefdért-wedcf'-fchijn.

VVaer Meer ftaeg-a'rfeen oorfaeck is van meer,

Daerkan geen werck (hoe fwaer) onmog'lijck 2ija<

17. "Tp Is fotte waen en doffe eygen-minn'

X Die u, ó menfchjhoud voor den in-gang ftaen»

Daer feylt geen kracht, maer wil, en goet begin

:

Novtraeckthy voort die noyt en wil beftaen.

S ANG:
I.

Ydiedennaem van Chriften draegt , En fijt, ofwaent '

g|gil|IIIÜtf4iiMI
tewe-fen. Een die uwte we- fen. Een die uw's Zielen heyl na-jaegt, Geeft u dit

G 'ontred u die u redden wilt

Door hand-geweld of frrijden :

De befte redding vind m' in ftilt

* En onverdroten lijden.

3. Heefiu een kloeckcrpui offtem
I Die Lefz' wel meer doei» hooien 3
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Veeltijdts wort foogele'cn, men kan het niet ontkomen,
Ons Paert, en Swaert, en Boog, en macht, is te gering :

Erinneringwclop ! fulck lijden Tal niet vromen,

Wil'gh lijden, lijden is, fict hoc
J

t ons Mccfter gingh.



itf4
De Rijmtjes hebben me'e haer klem
In veler menfchen ooien.

4. (God,ooi-fpronckTan des VVaarheyds licht,

Klaer meer en meer de oogen
Van die het leeft, en die het dicht,

• Dat VVaerheyd gaet voor Logen.)

j. 't Is waer,hy heeft niet onrechts veur

Die uyt ellend wil raken :

Maer licht'lijck doolt men in de keur

Van Hoe en Door wat faken.

6. De reden-fchijn, die of bedriegt,

Offou bedriegen konnen.
Wilt gy verftaen hoe grofdie liegt :

Volgt ware Redens-Sonne.

7. Is 't eygen wrake die u port

Uw' vyand te bekrencken
De wreker komt al—tijd te kort

In al fij n doen en dencken.

8

.

Voor al, als uyt gerechticheyt

Dewraeck (als rechts, genomen:
De wreker na verdienft van 't feyt

De ftraffe wil betoomen.

9. Doet gy in 't wreken dan te veel

Te veel, laet 's herten ruft niet.

Doet gy de wrake maer ten deel

:

Te weynig, boet den luft niet. :

io.Hy mengt vergifmet medecijr.

Die wracck aen re'en wil laflen :

VVaer dolle finnen meefter zyn
Daer kan men 'tfelden paffen.

ir.Datfchieiijckmetgevaertoe-gaet

Tweede Deel.

VVie mickt het daer foo effen ?

En in een fake fonder maet
Kan niemand mate treffen,

1 t.En fchoon gy treft het al na waen

:

(Na waarheyd treft gy 't nimmer)
Wat nut ofvoor-deelkomt u aen
Door 't ydel breyn-getimmer;

1 j . Laes ! wat geniet men uy t een Niet »

U fmert moet fmerre blijven.

En dat «11 ander quaedgefchied,
Kan 't uwe niet verdrijven.

1 4.De arme wraeck en kan noch 'c quaed >

Noch 'squaeds gcheugnis weeren.
En die- fe willig van hem laet

Komt beft tot fijn begeeren.

15.Geen reden-loofer luft noch tocht

In 't gantfche Menfchen herre,

Dan dat fmert-koeling wort gefocht
In eenes anders fmerte.

1 é.Door dnjving eenes dollen lufts

Word een ellendig wreker
Sijns naeftens en fijns eygen rufts

En ChriftiWets verbreker.

1 7-Doet gy de wrake voor 't Gemeyn :

Gygaet des niet tevafter.

Die laft is fwaer, dewel-Iuft kleyn,

En 't minite quaed,*Svolcks lafter.

1 8 .Geluckt de voor-genome« daed :

't Loon fal een hand vol wind zyn,
Lof-tuyting en een eeren-praet

Van die met u gefint zijn.

if. Maer
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l^.Mafr foogv in 't voor-nemen fnerft:

< •. blijft en felfs verlegen

;

En die 't geluck maer tegen heeft,

KimtMd de VVerelt tegen.

»3.Den algemevnen haet en fpot

Hebt g* in d'cllend te wachten.

Of over-boos ,or al te bot

Salueen veder achten.

1 1 .Als ick des VVerelrs doen bepevns.

Wat is ha?: Luck, eendweim-lack!
Gelur' cdcti atn-llag. 't heet Roomeyos ;

.Mu-liicVthv/ciseenfchelm -ftuck.

»:.'t Gevaei is g: oot.de nirliMi kianck,

De fc ha'e meer dan 't genot is.

En fchoon 't waer alle inan te danck :

Wat is 't als 't niet na God is ?

ïj.Hetquaedeykhtltrafhetong'Iijckwraeck:

(Wat Meniche feyt daer nern toe
j

)

Maer wie-fe doen fal,dat 's de facek.

God evgentf' hem alleen toe.

14. 't I« waai hv wresékefbm-wijlen 'trjuaed

Door Menfchen, felfs doo; fnooden :

Maer al wat God gefchieden laet

En heeft hv niet geboden.

iJ.Diewreeck-ilofgeven, maken 'tflecht;
"" Die 't wreken, maken 't grover :

Dat aldei -hoogfte Wrake-recht
Geeft God aen niemand over.

lillliiillllllilgiiil
S'tlioopvan acrdfchgeii^kofhevl Dat u de kans doet wa- gen- Te dwacf-

ïiiiiiiliiïiiiïi
lijck diae~t men 't le- ven veyl.Om 'c nietig te bc- jagen.

* 3
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i. Is 't Staat of Eer-lult die u drijft

:

Te fotter is het poogen.

Die willig in de laegte blijft

Komtmack'lijck tot verhoogen,

3. Laet lotte vvaen en redens fchijn

U 't hert niet onder-delven :

Wilt gy de meefteMeefter zyn :

Woid Meefter van u felven.

4. Mis-haegt u de vernederheyd ?

Neen : laetP u wel gevallen :

Pie op het aller-laegfte leyt,

Heeft niet om af te vallen.

5

.

Het Aerdfch' en is maer ofend' an.

Weeft vallerheyls beforger.

Laet heci fchen al wie wil en kan ;

Word gy een Hemels-borger.

1 wecde Deel.

Daer geit geen Geld, geen gift,geen gaefj
Geen vleyen,iluypen, nijgen

;

Geen gunft-gehueiyheen hof-gedraef,

Geen one'el-htrtig fwijgen.

Daer is geen onder-fluypery,

Geen woelig Staats b'epijnen,

Geen ver-door-fteken kuypery,
Geen liftig tegen-mijnen.

Daer hoeft geen fmertig hert-gepeyns,
Geen omgekoop van mannen,

Geen nare wreeck-krop, geengeveyns.
Geen angftig t'famen-fpannen.

Om Liefde, om Geloof,om Hoop,
Om ongevalfchte Deugden,

Is 't alles en alleen te koop
Dat eeuwig kan vervreugden.

b<

Sang
iii.

Iiiipliiüriiiiüüüë
S 't u om Vryicheyd gedaen: Soovrijd uvande lullen, Die na waen vryheyd u

jÉÉllllÊili
doenftaen, Die Vryheyd falmeeft ruften.

a.Tor
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:vd komt hv nimmcr-meer
Die aen

Ooflac Jen.

ninnen

:

|
irmeflaef

Die Qacfbliiit van fijn finnen.

degen is.

I

Als 't binnen niet ter degen is >

Qua'c wi maeckt ons ellendig.

't Is onvaft en verdeelt gemoed,
met dampen winden,

't W'elck menig menlche foecken doet

Daerhv het novt lal vinden.

Dieto: ft geen moed
Or"na waerdv r.oyr achten

Verbeeld fich 't Bittcr,honig-foet,

En rlevd fyns lelfs gedachten.

Die fonder berts benoegen leeft,

Wil fich daer toe bekloecken.
- Jan in 't «-are niet en heeft

Die fal in 't Waen-goed foecken.

•Je-Ioofe rlauwicheyd

Doet menig menfeh door-vloeyen.

Ach . 't komt uytenckellauwicheyd

Met ibet fich te bem<

. Dunckt u dat m' u tyrannil'eert :

Verand'nng is te fchroomen.

't Keert alten beften niet, wat keert.

Licht kanderarger komen.
io.Al waer die «rond en regel ftaet

:

Datm',om 't gemeen te mijden

Niet fien moet op Befonder quacd;
Heeft licht de Deugd te lijden.

1 1 .Die 't roer in hand heeft,houd liet valt.

Snoo' daed word licht Staats keten.

Geen ltuck lbo quaed,als 't daei toe pall.

Of 't kan 's Lands wel-vaertheeten.

ii. Nood, Gods-dienft,Wenft, Genegentheyd
Sijn 't die een Staat formeren.

Na Staats en Lands gelegenthcyd

Zijn fachtof harde Heeren.

1 3 .Wie op dat Rad fich heeft gefet,

Die moet fijn rol uvt-rollen.

Soo 't wel en mack'lijck gact, liy metj
Soo't holt hy moetoock hollen.

14.De tweede golf ttont d'eerfte door :

Heteenequaed het ander.

En wil men niet uyt 't ondefpoor.

Men moet al met malkandci

.

1 v.Die 't Hooch geei n hiel' dathy befit,

Moet fich daer heel na fchicken.

Niet meer dan na een eenig Wit
En kan men teftens mickeri.

tö.Die nau na fi;n Geweten gaet

En wel wil t'aller uren,

Of Hijgt fchiernimmer-meer tot Staat

Ofkand'er niet in duren.

17.Komt een diefcherp lef op Godsfttm,
In 's Weidt doen te raken ;

M.
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, Ach ! hy Tal haer niet, macr fy hem
.

Gemeenlijck andcis maken.

18.De Werdtheeftgeen ding vol-maeckt.

Haer menfehen blijven menfehen.

En wacr men licht tot arger raeckt,

Wie weet wat hy fal wenfehen ?

19. Acht foo den Sraerbeft, zoo hy is.

Licht kan men 't onrecht laken.

Die heyl befchaeft uyt hindernis

Staecaen het roer der faken.

io.Hv die den Scepter neemt en geeft,

Die Kroonen op en af fet,

Die volle macht en wijsheyd heeft,

Die fteedtsóp loon en ft'raflet

:

1 1 .Der Goden aldergi ootfte Godt,

Weet aldcrbeft hoe 't beft is.

Den fi] ncn fpaert hy 't waerdfte lot.

Alleens hoe 't om de relt is.

n.Soo 't Godt goet is, foo zy 'tons mc'e.

Ons befte werek is ftil-zyn.

De Dienaercn de Heer zyrtTwee.

Doch moeten eens van wilzyn.

ij .Heeft Godt geenhaeft,hebt oock geen haeft.

Wanneerm' is op 't benertfte,

Is dickmaels hulpc aldernaeft ;

Enalfle naeft fchijnt, vertfte.

14.En fchoon men nooyttot redding quam:
Noch waer een Mug geen Kemel.

Want of men 't u hier al benam,

Noch blijft de wegh ten Hemel.

t s.Geen liefde tot het Vaderlandt.

Tweede Deel.

Moet ons foo ver vervremen
Dat wy, in plaets van Godt, ons handt
Tot toevlucht fouden nemen.

x6. Die door Godts Geeft van fond' is vry,

Heeft geen Tyran tefchromen.
Dit 's Vryheyds wegh. Hier door moet ghy,
En elck, totvryhevd komen.

27.Geen Roomfche Brutus , maer Godts Soon
Is 't vooi beeldt van Godts kind'ren

:

Kruys lijden, brengt ons tot de Kroon

j

Kruys doen, falz' ons verhind'ren.

18.De Overheden dieder zyn,

Moet veder Chriiten éeren,

Gehoorfaem wefen. niet in fchijn,

Maer na 't bevel des Heeren.
ij.Oprechtelijcken niet nae 't ooghj

Op alle plaets en tijden;

In alle dingen (laeg en hoogh)
Die met Gods wil niet ftrijden;

3o.Waei blijft gy hu Philofophy,

En allei menfehen Wetten,
Dienooyt deWraeckof Muytery

Kont juyile palen fetten ?

ji.Een Lefz,'die ons Godts Wijsheydt gaf,

Kan alles alles ftuyten,

En fnijdt den Chiiften teftens af

De wraeck-en Staer-difpuyten.

ji.Eehvoudigegehoorfaernhey.it

Is eens voor &1 geL oden :

Want alle Macht, ( heeft Godtgefeyt)
Hoer' is, zv is van Gode.

.

«3. Dit
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jj.Dirvriift een Chrifteninenfch fijnpadc

Dat hy rech: uyt moet treden.

Hy flaet fijn 005 op Dit noch Dar,

Op oud gebnivck noch zeden :

;4.0p wetbg-noch Onwettiche'en,

OpLamu Ocaoont noch V'

1 Op Dus noch Soo : Hy is te vre'en

Die willig in de ly leyt.

| 3 <.In Regen wacht men Sonne-fchijn j

Stil Weer, als 't hard en fuer is :

Godt, foodcr vet gered moet zijn,

Sal 't doen als 't tijd en uyr is.

Sang
IV.

~iE*EÉÏ|ïïlÊÉ|E|Ê|Ëi
, h-yd uwe nenfch: Om Gods-dienft vry te plegen, En ging novt recht Gods

I
»

liiipiiiiüiü^em^i
dien/hg menfeh Ongc

.

ï. Is 't u bel;:.in wj heyt dy
Aen Godf-dienft 'teverfaden

:

Sooftaetdan nochd'onvryheyd v.-y

Door 't manlijck cjuaeds verfmaden.

3

.

Die 's Goeds gevolg | kruys,fchaed',en leyd)

Sich trooft in alle faken»

Geen uyterlijck' onvryicheyt

Kan hem yets onvry maken.

4. EcnWijie neemt hat-na de tijd.

gen.

Gunt God de ruymtj die bruyekt hy :

Is 't harder uur; foo lijd, foo ftrijd,

Soo kruypt, foo fchuylt, foo duyekt hy.

't Heeftal zvn reden{laet iich'thcit

Aen dit of dat niet vellen

)

Waer-om "t aldus gehenget weid.
Den Goe'en is 't al. ten beften.

Benautheyd is des Deugdes roem :

Sv kan d'er tegen grocyen.

Y
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Al (het den doorn ronds-om de bloem-,

Noch kan fy luftrg bloeyen.

7. Sy word geprangt,dan doch met een
Bew.iert voord'heete Sonne,

•Pie haer, Hond fy in ruymt alleen,

Licht fou verdorren konnen.
8. Door 't lang onthouden van de ruymt.

Ia felfs de hoop' te miflen,

VVortdick-maelsGodsGemeyntgefciiuymt
Van vele argerniflèn

:

9. Vanfchijn-en waen-heyligelie'n,
Die by 't getal fich vinden ;

Van die op Eer en Staten fien ;

Van enckel-aerdich-gefinde:
io.Van die fich geven by defchaer,

Doch na haer oog-wit loopen,
En dick met alle-mans gevaer
Haer Grootheyd willen koopen :

l i.Van die men ofnieus-^iericheyd,

Tweede Deeh
Of't fien op vriend' en magen,

Ofeene domme viericheyd

Meeftnaden hoop fietjagen :

2.Vandieden Gods-dienftdoen uyt fleur»

Uytfpijt, en uyt parthijfchap

:

Van al die anders hebben veur

Dan deugd' en 's Hemels blijfehap..

[3.Hoe nauwer prang en fwaerderkruys

Op 't Gods-dienfts pJegen flaen fal

) Hoe meerder fuyv'ring in Gods huys
Van 't nutte-loofe waen-tal.

14.Een groot' en water-loofe wolek
Verdwijnt doch al ten leften.

In vryhevd krijgt men 't grootite volck,

Maer lelden 'talder-beite.

1 f.Op-rechte Deugd' is ongemeyn ;

Een feldfaem ding, Godvreefen:
Als 't God wil,beter kleyn en revn

Dan groot en fnood te wefen.

V.

Hliilliifiliipiïëiiïïïi
Ier tiuTchen,fogy lijden moet, En menig 'quaet gedoo- gen.Geenquaed fo quaed of

't heeft
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* beeft fijn goet, In ware wijfheyt

Hit lijden dat u;.t-uendig raeckr,

joed menl'ch ramp-falig.

.1 die ellendig maeckr,

Door in ten. lot en dwalig.

In 's Winters harde koudijicyd

Kan ii.' oock al nut belinnen :

De val mr te wijd vin 't he, t v j. fpreyd,

Gaet des te meer na binnen.

, De ramp, div «•>
i -vaert,

Door 't Aerdfch geouc es onthalen,

Dnjtt.:: i binnen-waert

Dieal tewiit tjing dwalen:

Geeft menig mcnfcn hem felven we'er^

En doet hem naerilig letten

Om uvr den rechten It.eeck niet meer
Soo wijd fijn loop te fttten.

Wanneer de moeder 't lieve kind

Wil van de boi Iten weeren,

Met roed,of 'tbitterft dat-fevind,

Sal fy deipeen befmeeren.

Als God ons om een Hemei'.ch Soet

Het Aeidfch wil doen verfaken,

Komt hv ons door des Lijdens-roet

Het fchrjn-foet tegen maken.

AJ word fchoon Ifa'c uyt-gcleyd

(Soo'tfchijnt) ter ofterhande ;

Al llaet d'Altaer en 't hout bereyd
Om t'orleite vei branden :

9. God even-wel en heeft niet voor
Van 't leven hemt'ontvremen,

Maer van lïjnv Knechts geloof hierdoor
Een wifTe proefte nemen.

io.Ifa'c verrijitalj uyt den doodt,
De Ram alleen moet (terven :

Het lijden doet den Geelt geen noodt,
Qua'e Luit moet Hechts verderyen.

11. Al zwiert 't Kompas fchoon gins en heen
Ofbaien 'tfthip aldecken :

De Naeld, geltreken aen Zeyl-ftecn,

Sal ïfa.'gh ten Noorden Iticcken.

i2,Oflchoon de vioome fwerven moet,
En kruys op kruys verwachten

:

Na reyne Deucht en 't eeuwig goet
Staen (tadigzyn gedachten.

13-Daer ls een vlocdt'die onder d'aerdc

Dweis door de zee komt zijgen,

Doch fonder ft is verwond'renswaerdt)
Yet zouts aen fich te krijgen.

14.Een Chriften , dweis door wedei fpoedt,
Van Godt hem opgezonden,
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Omringtmet quaedt,blijft even goet

En onbefmet van fonden.

i f.Een albedreven Konftenaer

Bhjftfteedts zyns Konfts bewijfer:

Ontbreeckt hem goudt of dierbaer waer,

Hy werckt in lood: ofyzer.

iö.Een vrome, als 't hem tegen gaet

Hoeft niet van *t goedt te wij eken :

Soo wel in flecht" als beter ftaet,

Kan hy.zyn Deucht doen blijeken.

ij.Ia foo gereeder als het is

In Hout dan Goudt te fnij den,

Soo lichter is 't in kommernis
Dan ruymheydt, zond' te mijden:

18.Soo veylighlijcker kanmen gaen

Den wegh na 't Godlijck leven.

Dat dickwils 't meefte fclnjnt te fcha'en

Kan 't grootfte voordeel geven.

19.Een Ghnften is niet als het glas,

Datlicht'lijck raeckt in fiucken j

Of als het al-fatfoenig was, .

Dat fteedts fich laetherdrucken

:

ïo.Maer als den Diamanten ring,

Die, en vry is van breken,

En in een yder druckbaer ding

Laet fijn fatfoen en teecken.

a 1 .Datbuyten is, dat moet na. hem j

Niet hy na 't geen is buyten.

Die d'ooi e fcherp heeft na Gods ftem

Laet nergens door fich ftuyten.

ii .O ! die 't voor eere achten kan

Tweede Deel.

En voor een groote vreuchde j

Wanneer hem Chrifti kruys komt a'n,

Raeckt licht ter hoogfter Deuchde,

23 .Hoe fwaerder lijden God ufendt

Hoe meer hy kondt wil maken
Datghy ofwat befonders bent,

Ofwel toe kondt geraken.

z4.Hoe meer de Zondt-vloedt waft, hoed'Arck
Sich hooger moet verheffen :

Te hooger roem heeft Godes Keick

Hoe haer meer ramps komt treffen.

1 j.Sijtghy een Iofeph: 't is niet vreemt,

Hoe feer gh' op 't Deuchden padt zijt,

Datm' u en eer en ampt beneemt
En vanck'lijck in een gat ftnijt.

iö.Sijt ghy een David : licht krijgt ghy
Dat Saul al fijn dagen

U houdt in kruys en fwervery,

En nooyt ruft' van na-jagen.

27.Sijtghy eenPaulus : fietof'tdy

Daerom te fachter gaen fal.

Licht krijgt gy d'Engel Satan by,

Die u met vuyfte-n Uaen fal.

28.Sijtghyfijn Goudt; 't kan u niet fcha'en

Al wordt gh' in 't vuer bedoven
Omfevenwerven uyt teftaen

De hk van 's Goudtfmidts oven.

z9.Die Godes goede wil verftaee,

En fich in 't laeg wil geven,

Hy leytopaerden, 'tzyhoe'tgaetj

Een rufligh luftigh leven.

jo.Hr
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3?.H" Dacht d'erv3r»n Mnficqn,

Died'oorvreugt niet wil lebenden :

Breeckt hem een l"naer,'t en geert geen pijn,

H fïngt her hedt jen enden.

3 1 .Moet hv een moyetucke rol

ln'swerel: toon-fpel fpelen :

Een hert van ( oe.t en Deuchde vol

Kin • Jen.

j:.0' die nu.-i t.ouwli;ck Toot betrouwt!

(Sijn Goedche1 dt kin 't foo '

Dat hy aen aei tic h gemack onrhout,

Vergeldt h" door geroegen.
jj.Soo hem de traaadt • ;n menigh manfeb,

igh :• atntbefi ijden :

Die willij ;.i In dt .-nietzi n wenfeh,
Trotv alledie 't benijden.

J4.Deftn' e lijdt geen grooterfmacdi

Ia 'tdiepfte van fi;n linnen,

Dan dat hv 't hert van dien hy haee

Niet mede kan verwinnen.

3$.Daer*tboIwerc!< van geduldicfceyt

Steeds leyt voor 's vyands oogen,
Hy merekt in 't eynt.a) is.'t hem leyt

De fotheyt van fijn poogen.

3 7.Dwang-werck verdient geen lof :ó neen!

De Vroom' in lijden* ""•>

Valt willig en van felfs daer heen

Daer God en 't Lot hem Huren.

37.'tOnlijdfaem hert (door valfch befluyt)

Wil leet met leet wet h di ijven :

Een UjdfaemrnenfcheeraecJftei uyt

Door willig in te blijven.

?S.O Lijdfaemheyc volinaecktc Deugd
En band van alle Deugden,

Die u maer heeft,kan itaeg in vreugd
't Geperfte hei t verjeugden.

59.O wenfchelijckcwenfch'lijckheyr,

Daer 't hei tin Gods gehengen
Sich ruft. en boven menfch'lijckheyr

Den fwacken menfeh kan brengen !

Sang: Forfters Droom- <£>f : Phoebus is lang,&c,

liiiiiiiÉiiiiïlililil
Aeck, mijn fnaren, een geklanck, Dat de finnen kan vei vreugden: Sing, mijn keel, een

Y 3 nicu
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OOTMOEDIGHEYTS LOF

Wie fal die grobtc Deugt j Ootmocdigheytvol-roemen ?

Den Schrijver van dit Boeck, heeft veel daer toegedaen,

En toont, als in een HofF, veel ichoone Ootmoets Bloemen,
Siet oock wat Teecken-konft, hier Konftelijckwijft aen.
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lïilillilililill
nieu gefanck,Vafl een Deugd de fchoonft'der Deugden,Van een Deusd die Ootmoct hier , Daei men

'c voor-beeld klaervan fier,

ie, nu der Heeren Heer,

-
: ;cftegen 3

Heeft der eeren hooi;.

Door vernedering verkregen.

'Al w:e, ia: van lerdfche min,

'c Hegiélfch foceke met hert en fin,

a delen weg oock in.

Door Ootmoet en Ned'richeyt

Word de hooghfte Hoogt' gevondon :

('t Hert door hoogheydts lult verlevt

Blijft hier val>om lacg gebonden.)

Hoe de leeder die hoog ga;t,

Lager inde Aerdc fact,

HOC minder datf' om-flaer.

Ootmoet leyt oiet, in, het lijf*

Meronnoodich«Juaed tequeilen,

Noch in 't waen-heylig bedrijf

Daer veel menfehen Deugd' in (lellen.

Deugd hangt rtietaên 's menfehen breyi

Maer Gods heylig Woord alleyn,

Is Leers en Deugd s-l-"ontcyn.

f. 't Is oock d'Ootmoet niet die geld,

Dat men (om in fond te blijvcnl

Sich, als rechts, ootmoedig Stelt,

En foo fondig gaet befch: ijven

Ofmenftaeg moeilzyn in fond.

Dit 's geen Deugd, maer Ie .gen-vond.

Op Ootmoets fc hij n gcgrpnd.
6. Ootmoet leyt gants niet in Ichijn,

Oock niet heel in flechte kleeden :

Uyt het hert, daerf' in moet zijn,

Moct-fe (tralen door de Zeden.
Schijn-deugd krijgi wel 't lijf tot haer,

Maer Deugd, lijf'en ziel te ga'er i

In 't hert, en opcnb.icr.
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Sang: 2Mg op 't boöj-gacnbc.

wïlïiili|iiiiliiËïÉiii
Are Ootmoet (meeft ghebacrt Door fijn felfs en fijn Staats kennis) In die 's men-

li.tlipillliiiiiiilliiii=
bewaert, Voer des Maeftenshoon en fchennis. Die fijn vorig doen wel weet , Heeft fijn

lliilliiii
mond niet licht ghereedt tot

't Chriften hert, door Ootmoets geeft

Sterck verandert en gedreven,

Wetend' hoe 't felfs is geweeft,

Wil oock al-tijd gcern vergeven :

Komt tot wrake noch vonnis,

Deckt al wat te decken is,

Enfietvcelfeylen mis.

Ootmoet doet de ménfeh dief' heeft,

Boven fich, een ander achten.

't Hert dacr d'eer-fucht niet in leeft,

yemandts fchand of leet.

Voed geen nijdige gedachten

;

Gunt een a'crwel't geen het mirt j

Doet op 's naellens faem geen lift j

Maeckt onvre'e nochte twift.

Ootmoet, Moeder en oorfaeck
Van 's gemoeds bedaerdefachtheyt, •

Weert veibolgentheyd en wraeck,
Toorn, gekijf, en onhedachrheyd.

'

Die door Gods Geeft ondcr-rickt,

Kleyn is in fijn felfs geficht,

Acht



Acht alle ong'Iijck licht.

Ootmoet, Sofiervan i .

Doetinvtknd'lijdcheyd verkeerea :

Dac-ic dek dient en gerieft.

Is haer lult en (hes L>cgeeren.

Die hem (erven keöt te recht,

In fijn eypen oogen Hecht,

Word gcern eens veders knecht.

. Ootmoet, Voelter van Gedulr,

Helpt het angitig tnurmu
! udens maet vervult)

ayc het hert.- weeren.

D:e recht kleyn is van gemoed,
.: inalleregenfp'xJ,

Dat hy 't noch heeft te goed.

Ootmoet, Maticheyds Vriendin,

-vuldicheydentruren,

AU m', in 's lijfs behoeft, heeft min
Dan den evfch is der naturen.

't Hert van Ootmoet wel dooi -ploegt

Da:.. ..roe-voegt,

Is oock met 'c minft vernoegt.

. Een op-recht Ootmoedich hert

Suetiljn God inall's gelaten :

Wcl-kom vreugde;wcl-kom fmert j

Stichtelijcke Rijmen.

Wél-kom alle lot en ihten.

Die fich èh den Sendei kent,

Heeft üjn hert, 'c /y wat hy fend,

Tot aanckbaerheyd gewend.
o. Ootmoet kenfter van gebreck

j n van teygen onvermogen,
Neemt de Ziel den lult en treek-

Om hier ovt te iluymer-oogen,

Doe: de'/iel op fthilr-wacht ftacn,

Otn noytdoor's vlcefchs fchalcke pa'en

In 1'oiid te fijn ven a'en.

10. Ootmoet, Toonder vanarmoed
In deGoddelijcke laken,

Maeckt darfich de menfche fpoed

Om door bidden God te naken :

bidden, 'twelck uyt'thertolitfpringt,

l-.n,inet fterek Geloof om-ringt,

.

By God met kracht door-dringt.

1

1

. Ootmoet, Wee ki ter van de wil,

Doet in aU'sgehoorfaetn wefen,

Laet in Deugde't heftnoytflil

:

Wantwaer Ootmoet is, is vreefen ;

Waer vrees is wort fcherp gelee

Nier op een maer alle wet

Die 's VVeti voorfteldei feti

J 77

Sang:
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Sang: %\$ op töooj-gaenöe

pÉliilllïllIliiiiil
MmJ Bnfctevilt ghylekcrgaen(Godes Geeft waerfchout u trou'lijck 't Laghe lieV

liiiiÉÉIiÊilliiggiii
en^neemcGodacn;JBatJKJOg.is

4 is voor hem grou'lijck) Wikijy naerhetfa- lig Land : Maeckt u

IglIlÉilIIglJP^ËÊËÊÊËÊiiE
fe,Jfs in allen ft ind, Kleyn onder Go- des bindt.

. Smal is 't pad, eng'is de poort
('t Sij.n God. red-n die 't bêmvgen)

Welcks in-gang ren leven hoort:
Wieder door wil 'moet fkh bnvgcn ;

•'

Acrdfchegroothcyt meet om veer;
Aerdfche hoogte moet ter ne'er :

Die wel hoopt, hoopt niet eer.
Ootmoet is een vrucht en fpruyt

Van Gods Geeft, die Deugd doet «roeyen,
En fond drijft ter hei ten uvt

:

Van Gods Soon komt hy afvloeyen.
Die dien mift, 't zy wat hy doe,
Maeckt vergeef) hem fejvéói moe

:

Gods Sooi omthy niet toe.
Salig menfeh, die dit Iuweel,

Die deex Peerle hebt verkregen :

't Geen gy hebt is groot en veel

:

Aen 't wel houden is r; .-legen.

Maer die 't niet hebt : Irat'e na
Schut u fcha' : Die niet komt dia.

Licht
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».

licht komt hy wel te fpa'.

f. Voor 's gemoeus bcdriegei y
Mo*t g'u fefe Toor al vermanen :

ler-fotftc noo\.;.

I$,her:i lelfs ootmoedig wanen :

Wanen, al noea 't noch niet is.

•..-.nis ;

M :et,ot*hc:b: ee tk vis.

D:r j ie !_: dooi » a.i.-ns glas,

• omen,

met, blijft die h

•n'thert metdiooniervi

c
cn-Iiefdefot,

i tot fijn felfs Af-God,
E . dwbetfica, totfpot.

d'F -.' Ootmoets,
IsOocmoexen diep vernemen :

Van (jod, Gever alles goeds,
Moet m',in Oormoet, kracht bege-eren.

Door Gebed vangtf' aen ; ki ïjgt fchoot ;

Komt tot haer vol-komen groot'.

En blijft tot in der dood.

Vttr tinjtnp Lichter M. G. "» hjirt langdurige en

ftraitSitel. ytilr.

S a ng : Fortuyn' helas pouiquoy.

•f:
Mijn droefhe\ t moet ick Sec.

' En is n:e: allc-tnd van vreugde, dat men fingt

:

Ick fing, hoewel met pijn,fmert en ellcnd om-nngt.

*T9
B] m menen fchijnt geen hulp < «*er fal ick henen

gaeri?

Tot hem, daei vreugdj en pijneq alles komt van dacn
i. Ach

! God, die alle doen en lijdfcn<klaeraen-fchont!
Die my, op 't fchoonll' der Ieugd , in 't ti anen-leger

houd r

Siet op my,uw gefchep, dat onder d'harde nicht
Van uwc lh enge hand vel [aren

3

.

Siet op my, u Dienei I
'/', wek k g y mcr drot fticyt fpijft,

Die nochtans, mids in druck u dickmaeh eert en prijft,
1 " angffig in h

i ding' foo feer beklaegt
Dan dat ly't pack ai-tijd niet even J .

4. Hatt-dnngend' is de noodjdoo -drinqéd' mijne fmerr.
De Geelt, met 't Lijf te ly', beangftigtcn benei t:

Ach Vader! (macblhet fijn ) gunt dat deesqualevlia:
Dan doch de Mijne niet, maei Uwe wil gefchie.

i'my onder u, al valt hetover-bang :

U Wijiheyd weet waer-onij u Goeclheyt fchickt hoe
lang

j

U Goddelijcke wil en kan niet zijn dan goed :

'tls wel, Goedheyds- fontej n, ''t i, wel al wat gy doet.
6. Is 't uwe goede wil, dat ick noch langer Iv',

En van des Wcreltsvin 1 garws klaer gebuteit zy,
Geloute: t, door het vuvi van druck en tegen-fpoed :

't Is wel, Goedh i, 'tis wel al wat gy doet.
7- Of is 't, op dat g* in my een proeve nemen meugt

Van mijn geloof, gedufr.en vaftheyt in de Deugd,
En daer-om mv begiet met droeflievt.s overvloed :

't Is wel, Goedhevts-Fontej n, 't r. wel al wat gy doet.

8. Ofwik gy dut ick lues, in delen ftand fal zijn.

Om dat ick, in mijnlcct en ongemeene pijn.

I i Van
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CHRISTELIICKE GELATENHEYT.

Dat is Gelatenheyt, dat m' in fulck pijnlijck wefèn j

Bid ! Heere, foo gy wilt, fo kont ghy my genefenj
D at is Gelatenheyt, oock allerley ellendt,

Voor liefte nemen, foo *t ons Godt Almachtig fendt.
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Tan Ellend en Geduk «n fpiegel wefen moer :

't Is «;! , Gocdhevts-Fontevn, 't is wel al wat gy doet.

S- Of is'er vet, óGod ! (u het dan my bekent)

U'aer-om gy hengen wilt dat ïck in decs ellend

Totaen mijnend lal fijn: 't is fwacr voor vleefch en

bloed.

Nochtans, Goedheyts-Fonteyn, 'ris wel al wat gy doet.

> iod, ïck bid niet meerdat gyvan ramp onrllaet.

Alleen bid ick dat my uw'huliviiiet verlaet:

War ï'chacd een harden floot ,war deert een feilen flag,

Als 't herr van binnen heeft dacr 't lich a-.-n houdê mag.
3 : X'w's Geeftes by-ftant is 't die ick alleen begeer,

Op dat ick tegen u noyt fondig murmureer.
*k Wil willen wat gy wilt: nnèckdac des willens wil,

Vol- komen in mijn heit, noyt van dcu veifchil.

It.Of fchoon het Lichaem dan, door fmertedie het lijd

Maecktdatdeoogetraeot,d'Borlt i*uchr,dekeele krijt,

De Geeft nochtans, getrooft, getrooft door u gena'e
En 'c felfchap van dijn Geeft, keert aüe rielen-ïcha'e.

15.Nu tuft, mijn Ziel, in God.u God,d;e foo goed isj

Die niet dan goed kan zijn; Die uwe droeffenis

OfwnThick enden fal,offendhy novt een end,

Xien-dubbelt reden heeft, waer-om hy 't niet en fend.

<©ftoan

Twccderley heerichen.

Jtm

D OutlKciöc ^.taat-bcnmiöcrë.

Sang:
Oflaep, ó (beten ilaep.

<©f:

Heyl-gierig menfeh &c. Fag. z.

I.

HOogheyts-minnaei , die 't acht voor lij'cn

Bei ooft te zijn van heeifchappye j

Wiens hert den ouden Staec

In hoop na gaet

:

Laet u lult foo veer,

Na een vluchtig' eer,

Laet u lult foo veer niet löopen :

't Beft is na by, en ftaet noch open.
a. Ick weet een Staat» die wis en vaftis,

Wiens laft niet fwaer en fonder lalt is ;

Daer niemands wil of wee
U oyt van let ;

Waerby alle hoogt'

Die gy dencken moogr,
Waer by alle hoogt' op Aerden,

Hel-laegis, van geender waerden.
Dces Staat/oo waeit en uyt-gekfcD»

Sïiket
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'tSWAERD IN SIIN PLAETSE.

Had Petrus, fijn ghcfnocd in dwangh ?

Och neen; hy ging fijn ouden gangh.

Wat was hier op fijns Meefters bcede ?

Hou Petre ! 't Swaefdmoct in fijn Schecdc.



BeKaerinWae:!. i

't Welck menig waenliick ïoemr,

fin lich me'e i

Waer van clck den u

Sich ge.-.oeg 1.

.

Wie \ agen,
-

1 nier bejagen.

|. Die Chnclen mer mond, heit, en daed ij,

• >.

.J:oo::,h:c: \ e-acht,

Beïchimpr, b^
Vooreen waen-vijs. lot,

Arm, gering, en

Voor den waen-u ijs, lot moet lijeken :

-i lal beter vonnis ftrijeken.

:ften.die, recht weder-boren,

I erioren,

D:ci^ ;en niemand meer)
Vol-komen Heer

:

Heer van 't geen
Waer Tan redei

Waervan veder een n (lave,

Hoe groot van heei fchappy en have.
Den Chnlten, door fijns felfs verwinnen
Nu Hee: en Mecftervan fijn finnen,

Houd alles nc'ei-geveit

Eningewélc

p Aerd' onruir,

Smet en tegen-lult,

Wat op Aerd' onrult in-Toeren
En 's menichen ziele kan ontroeren.

Stichrclijckc Rijmen. >«*
-. Geen aerdfche hoop pijnt door verlangen.
Geen aerdfche vrees en maeckt hem bange.

't Zy hoe
#'t hier wodt en racfl,

Hy,onverbac(r,

Met fijn Schat te vre'en,

Treed al moedig heen:
Met fijn Schat te vre'en, is Koning

In fijnder Zielen ruyme wooning.
S. Daer heeften draegthyfteèds dcnScepter j

Niets tegen fijnen wil en repter.

Haet, rooien, trots, en fpijd.

Wreeck-fucht en nijd,

Met al wat'er neygr,

(Enziel-fmertedreyct)
Met al wat'er neygt tot fonden,

Lcyt k'. achte-loos, en als gebonden.
9. Gods Woord, dat Leers en Wuerheyti-5011 is}

Dat ipreeckt en wijfl daer alle vonnis j

Gehoorfaemheyd voert uyt
't Geen 'theitbefluyt;

Vrees en liefde Gods
Zijn LcersenGebods,

Zijn Leers en Gebods betrachten?,
En voor de Ziel gelijck deur-wachters,

co. Waer blijft gy nu vermaerde Helden
Die Monfteri en Tv ram ion velden,

Maer 't Monfler noyt veilloegt,

Dat gy (elft droégt'j

En van Tyranny
Noyt in 't hert waert vry ;

En van Tyranny der luftcn
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U dooi begeeitenliet onnutten,

i i.'tGeen gy niet kond,hoehooch uyt-fteeckent,

Dat kan een menfch, geen menfch gereeckent i

Die hier in laegheyd leeft, »

Geen faem en heeft,

Schild noch Swaerd gebr.uyckt,

In verfmaetheyt duyckt

:

Schild noch Swaerd gebruyckt uyt-wendig :

Na 't oog, ramp-falig en ellendig.

n.Sijn oogen walgen van 't geringe,

En fien nau eens op aerdfche dingen

:

Haer wijfheyris hem geck

;

Ilaer Schoosheyt,dreck ,

Roock acht hy haer goed j

Wind, alhacr hoog-moed

j

Bitterheyt.haer foeticheden 5

Onruft, ai haer gewaende vrede.

13 .EenOiiften ( ö ! hoog-waerdeeere !

)

Is Heer van aller Heeren Heere :

Heer vanbegeerlijckheyt,

Die 't al verïeyt :
;
-

Heer vandwafen wil,

Oorfaeckvan ge'fchil,

Oorfaeck van gefchfl en onluft

En al des Werelts ramp en onrufr.

14.O fchoonc Kroon ! waerop noch fchoonder

Gegeven word van 's Detigds Leloonder

:

Van God, diehém, die 't al

Verwinnen lal,

In onllerft''lijckheyd,

't Rijck, voor hem beieyd,

Tweede Deel.

't Rijck, voor hem bereyd, fal fchincken3

En eeuwig als de Son doenblincken.

1 j.Sulck Heer, die dees Kroon heeft in d'oogen,

Hce kan, hoe wil, hoe fal die poogen
Na een verganckelijck

Gewelt of Rijck ?

Waer toe Staat ofSweeid,
Die los van begeert',

Nietbehoeftin d'Eerd te wroeten,
En heel de Werelt treed met voeten ?

16.Dit is het Een, alleen van nooden ;

Hier na te ftaen heeft God geboden,

Dees hooge Heei fchappy,

Dees Monarchy.
Daer kontgy nochaen,

Door het recht in-flaen

En gedHrig gaen der paden,

Geweien in 't Woord van Genaden.
1 7.Van 't fchijn-hoog heeft u God geitooren,

Om u door kleynheyd te vergrooten,

Vergrooten met dees groott ',.

Die na de dood,
Na de dood noch blijft,

En in ruft beklijft :

Na de dood noch blijft beftendig.

Niet foeter, dan Wel, en On-endig.
18. God macckt u 't pad ten Leven, gladder:

Op gladde paden loopt men radder.

Nu kontgy, wilt gy maer

:

Waer toeft gy naer ?

Nu g' in 't lage bent,

Da'elt



Daclt 2] voor renend :

Nu g' in 't Jagc bent getogen,

Wi jekt, wijekt met h;f en ziel van 't Hoogc.
19.God die d'At-Goden afwil houwenj
En in u hert lijn Tempel bouwen,

Doet u Staats lollen ftand,

Eers fnellc fchand,

Schij n -goeds haeltigvlien

Klaer met oogen (icn :

Schijn -goeds haelbg rlien bevinden
Op hoop oV gy een Betei minden.

10. Een Leter : niet met wanck'le linnen,

Die 't Aerdfch en 't Hemellch teflen» minnen
j

Niet met een dubbelt hert,

't Wddt, hier vciwatj
Na de b'j ts wel-vaert,
Door Beweid en fwaerd,

Na des lijFs wel-vaert wil loopen,
En noch op 't Eeuwig mede hopen.

l i.Maer met een hert, 't welck,klaei en fuyver,
Wiet hengt dat gy (als kruys af-fchuyver)

Wan God wil dat gy lijd,

Bijt die u bijt j

't Quade weder-ftaet j

We 'e.—flaet die u flaet :

't Quade wcder-ftaet door 't quade j

ScbutTchade met een anders fchade.
»i..Vaer meteen hert, 't welck, in-genomen
Met Liefd' op 't geen dat Na fal komen.

Door waarhevd vry gemaeckt,
't Aerdfch heel verfaeckt,

Stichtelijcke Rijmen. itS

En, in God verncugr,

Niet en foeckt dan Deugd :

En, in God vcineugt ten vollen,

De Werelt haren rol laet tollen.

23 .Verbreeckt in 't hert al 't dwaes getimmer.
Zot zijn, is quaedi fot blij ven, Dimmer.

De nacht is heen gegaen,
De dag komt aen.'

Blijft doch aen de Acrd
(S'is geen Iievens waerd)

Blij te doch aen de Aerd niet hangen.
God jaegt 11 Ziele : laet-fe vangen.

i4.Neemtmet al mochtf uwe 'er gebeuren.
Houd ruil : mijd Hol van meer te treuren.

Voor al foo merekt en let

' Schei pop de Wet,
Die op tnieu verbond,
Door Gods Soon, gegrond,

Plaets in heit en mond moet vinden,
En nu alleen de Ziel kan binden.

1 J.Al nieu, al nieu, 't Oud is vei llreken.

Geen Mofes heeft nu meer te fpreken :

Sijn heel' Wet die hy gaf
Is dood en af.

Sint de Sonnefcheen,

Moeft de fchaduw' heen :

Sint de Sonne fcheen foo helder.

Gods Soon alleen nu Wetten-llclder.
ló.Dcs Vyands Zaet (hetvolckderbooflieyd,
De plegers van quaed en Godloofheyd)

'

Laet nu Gods Wot niet toe

.ftUair.

l'J' 1°.

Dat



iU
Dat menfch uyt-roe'

Als deendiging
Komt van alle ding,

Sald'er fuyvering gefchieden,

Die God fij n Eng'len lal gebieden.

s7.Is noyt de Aerd vry van d'onvrome*

God fal wel d'een door d'ander toornen :

Die God, die felfs oock 't quaeJ
Dathytoe-laet,

Schickt,beftuert aen-fchout,

En in palen houd :

Schickt,beftuert,aen-fchouwt lijn handt

Bereycken alle hert' en landen.

i8 .Al wat in machtin hoogt' geftelt is,

Al wat in uyt-fteck en gewelt is,

Hoe quaed ofGodde-loos,

Verkeert en boos :

»tls (wanneert'er is)

Door Godts hengenis :

Tweede Deel.

't Is (wanneerter is ) al-famen

Van God, die wil men Fal't g'hoorfamen»

»9.Die licht uyt duyfternis kan trecken,

Kan alle quaed tot goed doen ftiecken;

Geen Vorft of Heer altoos,

Hoedeugde-loos,
Ofhyfoecktnoch me'e
(In ruft, ftilt', en vre'e)

Ofhy foeckt noch me'e te fchaffen

Den goeden, loon 5 den quaden, ftranen.

30. Laet God de wer'lt door wer'lt regeeren.

Die God felfs heeft, wie kan hem deeren ?

Geen quaed, als hy ons ftut,

Of 't word te nut.

Ofkomt ons we'er-fpoed,

In vei lies van goed,
Leven, lijf, en bloed te voren :

Die God hout, heeft niet veel verloten.

I

Sang: %l$ op 'tbuo^-gacnöe.

Icht kan u 't Vleefch veel uyt-vlucht dich- ten : Maer laet Gods licht flechts tegen-lichten.

Aj



Stichtelijcke Rijmen.

liliilliiilillpiiiifip
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5
Al 't leven , ftae: en lot , Leer gebod Van Gods waerde Soon, (Ons op-recht Patroon) Van

itpliËIËlfllilÊi
Gods waerde Soon, geef. klaerheyd, En roept luyt uy

t. léerckt op fijn Woord, ': Woord der genaden

Laet los : fcheic qmjt: vergeeft mü'-d...

Verwijft niet; dat u niet

Soo me'e gdchied.

So alsgy u'. t-meet,

StaetGods handgereet,

StaetGods hand gereet t'in-meten,

Laet Chriftus in fi;n Woord ons weten.

j. Snn vyand leert hy overwinnen

;

Niet door geweJr, maer door beminnen.
Gods cantfche Wapening,
Schild, Helmen Khr.g,

Mee al wat'er voort

Tot ons Krijg behoort,

Kan men in fijn Woord klaer lefen,

Niet Aerdfch, maer Geelteluck re welen.

4. Sijn kompft en was niet om verderven,

Maer om behoud'nis te doen erven.

Noytwraeck of*vonni>quam.

voor dele waarheyd.

Van 't weer-loos Lam.
Of hy fchoon gerergr,

Endaertoegevergt,
Ofhy fchoon getergt wel konde ;

Noythad hy fnlcks in hert ofmonde.
5. Hen Voor-beeld heeft hy ons gelaten.

Waerin > Inwillig 't kruys t'aen-vateii

;

In lijden fonder fchuld ;

In iterek geduld ;

In wraeck en oordeel

Aenfijn God geheel,

Aen fijn God geheel en eygen,
En, doen hy leed, niet eens te dreygen.

6, Een Heer, een Leer, een Naein, een Leven
Word allen Chiilï'nentoe-gefchreven.

't Woord treft haer al gelijck .

Dat m' in GódsRtjCK
Door vei volg en l'maed,

En uytwendig quaed,
A a 2



Tweede Deel.

Door vervolg en fmaed moet raken:

Wie durfde weg noch anders maken?

7. De Leerling (feyt ons Ziel-bekeerder)

En is niet boven fijnen Leerder j

De Dienaer oock niet meer
Dan fijnen Heer.

Lijd de Knecht gequel :

't Moet hem foet en wel,

't Moet hemfoet en wel gevallen,

Sijn-Heer gelifck te zijn in allen.

3j o1) . 8. De boofe Werélt kan niet laten

>«.« 1 'tGeenhaerfooong'lijckis te haten.
* ""

'

Die foo met daed als woord
Haer ruil verftoort,

En de duyfternis
• Acht voor 'tgeen-fe is :

En de duyfternis durft fchouwen,

De duyfterfiis fal hem verfpouwen,

9. Een Chriften is totkruys geboren j

• Een Chriften is tot kruys verkoren
3
t Is God, die 't foo begeert

En ordineert :

't Beeld fijns Soons wil hy
Dat gedragen zy,

Dat gedragen zy in fmaedheyd
Van ai die hy tot beter fta'et leyd.

io.Vergeefs foeckt dan 't vernuft uyt-wegen :

Het kruys,het kruys moet zijn gedregen,

Ged regen : niet wanneer
Uw' regen-weer

Nu geen fchut meer geeft.

En geen nut meer heeft:

Nu geen fchut meer geeft in 't quade,"

Om dan gedwongen 't kruys te laden

:

1 1.Niet juyft alleen in fulcke tijden

Als niemands Swaerd voor u wil ftiïjden,

Of.foo'talftrijd en flaet.

Nochtans niet baet,

En gy 't lijden moet,

('t Zy oock wat gy doet)

En gy 't lijden moet gedogen :

Noemt gy dit Kruys, gy zijt bedrogen;

ri.'t Is kruys, rnaer niet van God verkofen ;

't Is kruys, maer oock gemeyn den boofen;

't Is kruys, maer 't welck dien 't naeckt

Geen Chriften maeckt

:

't God-behaeglijck kruys,

('Als 't de Heer fendt t'huys)

't God-behaeglijck kruys der vromen
Word willig, willig op-genomen,

rj .Word op-genomen, als men 't lijden,

In-dien men wou',wel kan ontglijden,

't Zy door de tegen-ftand

Vanweldig' hand,

Of door van vroomheyd
Die ons God voor-leyd«

Ofdoor van vroomheyd tedeynfen,

En met de Wer'lt te dóen ofveynfen.

4.Sulck lijden doet ten Hemel raken.

Sooleed de Heer, wel-lijdens Baken

:

Doe hy, in Gods geftalt,

En als bevvalt

Met



Met macht boven macht,

All e tegen-kracht,

Alle tegen-kracht kon Horten,

Ging hy lijn kiuys gewillig lchortcn.
:

I J.Doe hy door fijns gebeds op-ftijgen,

Had hy gewtlt.te hulp kon krijgen

Veel dovfenc Hemel-Boon
Uvt 's Vaders throon

;

Wat heeft hygedaen ?

Niet met quaed we'ei-ftaen.

Wat heeft hy gedaen f Geleden.

En ons in lijden Toor-geftreden.

i^.Laet uure re'en nu 't he. t eens vragen :

• ufukk Kraysen 't Swaertfaem diagen?

't Swae d trot ben port tot ftriadj

't Krnysdoyckt en lijd ;

'tSwae.d bedient het vleyfch,

't Kruys beneemt fijn t

't Swaerd bedient het vleefch in lullen,

't Kmys neemt gemack en aerdfche tufte,

i-. Wie .kander Vier met Water mengen ?

Den Hemel aen de aerde brengen ?

Wat deel heeft 's vleefchs bol-.verck

Met ChrilhKerck.
Die op 't fchoonfte groeyt,

En vrucht-baeilijcklt bloeyt,

Die op 't fchoonite groeyt in nooden,
Er. jagen, bannen, vangen, dooden ?

ES.Geens u-aren Chrifrenshei t ofoogen,
i d'Aetdof 't aerdfche vlogen :

't Is beter dat hv wacht;

Stichtelijekc Rijmen.

Dat hy betracht

;

Daer fij n heit aen- hangt

;

Daerhy na verlangt;

Daer fijn hert acn-hangtgeheclijck ;

Op-rechte LiefdJ is onvei declijc k.

19- 't Is Hemelfch daer hy na mqet trachten;

't Is Hemelfch daerhy op moet wachten;

Hoog en groot is fijn loon,

Doch in Gods woon :

Valt heeft hv hier niet

Van al wat men liet ;

Valt heeft hy hier niet ; fijn fegen

Op Aerd, word in vc. volg vei kregen.

lo.Om 't pad na 't Noodig Een te treden.

Hoeft hy geen aerdfche ialichederi.

Gunt God wcl-ttand of vre'e,

Hy neemt'ët me'e

:

Dochbruyckt Swaeid noch dwang.
Om het Aerdfche larig.

Om liet Aerdfche lang te houden.
'tAerdfch Canaan wasvoor den Ouden.

i i.'t Schijnt wel niet quaed,ja Gods begeeren,

Sijns naellens quaed door quacd te weeren.

Maer waer is Leer, of VVet

;

Wenfch, ofgebed;
Toe-feg' ofbelooft',
Die 'teyfchr, ofooi looft;

Toe-feg' of belooft' befchreven,

En in GodsNieu Verbond gegeven ?

•-. I loe draegt hy 't Swaerd voor fich of and'ren,
Die 't kruys-padl niet alleen fclfs wand'rcn
Aa;



i?o Tweede Deel.

Maerand'r'oockop diebaen
Moet leeren gaen ?

Wie is vry hier van ?

Geen, wanneer hy kan.

VVie is vry hier van ? Geen 2ielen

Die Chriftum oyc voor Heere hiel'en.

aj. Hoeft gy, om 't Hemelfch tebekloecken,

't Aerdfch niet voor u door 't Swaerd te foecken

(Gelijck geen menfch behoeft

Die 't Hemelfch proeft)

VVaer toe (ö ! bedroch ! )

Voor een ander doch ?

Waartoe? (o ! bedrog der linnen !)

Een Heyl-pad moeten \vy all'inne.

a4.0m dan 't Onnoodig te' bejagen

Durft gy derquadcn Zielen wagen.
Ach ! 't is te veer, te veer

^
Van Chrifti Leer

;

't Is te veer van 't pad
• NaGo. J eugdeD-ftad

;

'tl r n 't pad getreden.

Bed: è oor fchijn van reden.

. ens tijd van nooden,
Om leven 't Leven ons geboden :

Ons leven tijdt en maet
Staet aen Gods raed.

Die ekk oogen-blick

Voor de fond' heeft fchrick,

Die ekk oogen-blick leeft heylig,

Hoe kort hy hier oock leeft, leeft veylig.

atf.Van leven is geen wet gegeven,

Maer van wei-leven t'wijl wy leven.

Ons Lefz' is Godes ftem,

't A'er ftaet aen hem.

De geweldenaer

En Swaerd-yveraer

De geweldenaer en ftrijder

Is niet meer feker dan de lijder.

17. 't Iswaar, 't fchijnt wreed,voor wijfofkind'rc*

't Quaed niet door 't quade te verhind'rcn.

Maer was God felfs dan M'reed

Wanneer hy leed

Dat fijn Eenig Kind,

Soo van hem bemind,
Dat fijn cenigKind moeft lijden

,

Met foo veel vrome t'allen tijden. :

iS.Door liefde tot Gods Soon bewogen,
Heeft eei-tijds Simon 't Swaerd getogen:

En gaf de liefd' oyt recht

Om door gevecht
Vrienden Voor te ftaen,

Hy de'e wel daer aen :

Maer wat was 'tvermaen des Heeren?

'tSwaerd in fijn plaets te moeten keeren.

r^.Wat was de re'en ? Om dat-fe alle

Die flaen met Swaerd, door Swaerd we'er valle««

Wat noch : om dat wanneer
Door tegen-weer

't Kruys wierd wech gedaen;
En door Swaerd en flaen,

En door Swaerd en flaen fou wijeken,

Gods Phrophery niet waer kon blijeken.

3o.VVat
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;•.Wit was het woord der rhrophetijcn ?

Dit Chnftus wel urn' moeten iij'cn.

Uaa 't iel\ e dit Gods Ikm
Eertijds van hem

Had gepropheteert,

Even 't lelve leert,

Voor-feyt en begeert hy mede
Van alle fijne ware Ledtn.

gr.i.iodi Liefd* 1$ iller Liefde mare r

God lieven, is, Gods wil nier laren ;

Oock dan, al> neck van bloed

. ia 't Gemoed,
Door de Ziele dringt

.

En inwendig wringt,

Door de Ziele dringt, en 'therte

Door-lteeckt metover-g rootc fmerte.

3 ».Doe Abraham fi|n Soon wou' flachtent

Stu.-f 00e de Liefa' uyt fijn gedachten ?

Neen : Door een hooger geeft

Weeck 't minft voor 't mceftj

Liefde tot fijn God
Sach maer op 't gebod :

liefde tot fijn God ( ö wonder !

)

Hiel' der naturen liefde onder.

3 3 .Gods Knn s, behalven eygen pij nen,

Bcftaetoock mee in 't lcecl der fijnen.

't Sy dan hoe 't komt, als "t koomt,

Wié 't aan foo fchioomc

Dat hv 't door gewelt

YèttexfijdenÖelt,

Dat hy 't door gewelt wil weeren

,

VoIj* c hiiltumnictin Kmys en Leeie.

3-»>Niet (fegt g') in mijn*,maer 's naeftens fake,

Doe'k, ongeeyfcht, ftrafj niet uyt wrake,

Maei dat d'onnoot'le viy

Van onheyl zy,

En 't Gemeene beft

Daer door weid beveft :

En 't Genieene beft mach bloeyen

En in geruften wel-ftandt groeven.

3 f. 't Heeft fcliijn: Maer die geweld en dooderr,

Soo wel als Mofes,heeft verboden :

Doch noyt (als Mofes doet)

Verlofofvoet
Yemand dieder leeft

Weder daer toe geeft :

Yemand dieder leeftop Aerde,
Acht defen fchijn vangeender waerden.

$6.ls 't doen van eenig leet ofpijne

Van Hem veroorlooft aen den Sijnen j

Soo wijs my juyfte ftraf

(Als Mofes gaf)

Tot een yeder quacd
Daei Itraf overgaet

:

Tot een yeder quaed en fonden.

Wacr word diein fijq Woord gevonden ?
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Tweede Deel.

SMgop'ttoooj-gaenöe.

II L

Lleen niet 'tkruys van Godes Sone, Maer oock fijn Ootmoet ftacc

iiiiiiliÊilöi
ten too- ne. Wie 't heit aen Hoogheyt hecht,Volgt hem niet recht.Die

de aerdfche kroon, Ernftig aen-gheboo'n , Die de aerdfche kroon

ÉÉiiiiiiifiüüfEi
verftna- ^ den,En 't fchandig kruysgingophemla- den.

». Wiewanckelt noch als hy fulck blijck fiet

'

Van defe Werek was fijn Rijckniet.

Gelijck hy fprack, foo de'e

En was hy me'e.

Die wil zyn, als hy,

Eeuwig wel en bly,

Die wil zijn, als hy, verheven,

Moet hier, als hy, in Ootmoet leven.

3 . Hy quam hier niet om dienft t'ontfangens

Maer and'ren dienft te doen erlangen

Des VVerelts pronck en pracht,

Staet, eer, en macht,
Derf*"



Stichtclijcke

Dcrfd' hy niet alleen,

Maer begeerd' oock geen

:

De.r'a' hv : . ..-en,

-Maer oock verbood by hoochev ts namen.
. k hem 't Rijck :n defen fc> en

Vin lijnen Vader wasga
Soo .. L^efet

Na Ootmoett
\ \ r aen al

sn ül

:

We*< bc et aen al fijn leden.

:.. doet wel na r

. In 't hert bèdampt door d'aeidfche mifteo,

Waent lich de tberfuchtig' een Chriften :

!.arrr, gants vreemt van \meck,
Sprceckt anjer fpraeck.

Wie fich voor de meert,
• des Waerheyts Geeft)

W;c lich voor demeeftwi] achten,

Is d'aiuer-minlVin Gods gedachten.

. Wat fich ve.-neert, wil God ve. heffen ;

Wat iich verhoogt J*er neder treil

De Mcefter die voor-ging
Kenrgeen leerling

Dan die in Ootmoet,
Vreemt van 'a Vl'crelts voet,

Dan die m Ootmoet na-wandelt,
En tegen Ootmoets wctnoyt handelt.

, Wat, hoog in 't oog,in eci aen-fchouw'üjck
By menfehen is, is voor God grouw'lijck.

'i Vlcefchs luft, begeert v an 't oog,

Rijmen.

Herts-t; rek na 't hoog,
Die (vergeefs al-faem
Met een (choonen naem,

Meteenfchoonen naem bepeerelt)
Sijn niet uyt God, maer uyt deWeielt.

S. Der Heyd'neu Vorften geeft men eei e;

Die noemt men oock Genadig' Heeicn ;

Die voeren heerfchappy:
Maei onder dv

Daeren fal 'c alloo,

(SeytGodslaetfte )5oo')

Daet en fal 'talfoo niet wefen.
Wie moet de Hoocheyd dan nietvrcefen?

9. 't Woord eerltgefpioken tot den genen
Die Chriftum volgden, bind met Ivncn,

Duid , even foo als haer,

hlck wie hier naer,

Eeuwclijck verblijd

Enuytalteftnjd,
Eeuwelijck verblijd, wil erven

Het recht van noyt te fullcn (rerven.

10. Niet onder u, feyt Gode.s reden

:

Wat menfeb wil hier hem fejfi uy't-fchceden»
Die wil, hoe kan hy doch ?'

Hoeduif hy noch?
Wie ftclt vemand vry 5

Menfehen fantafy,

Door bediiegcry van herfTen,

Die regen waei hey't aen komt perfTcn.

1 i.Nu itnjckt{en wijcktGods toorn-, onweder)
Strijckt Hoocheyts zeyl in 't hert heel neder.

U b

'93

Volgt



i<;+ Tweede Deel.

Volgt Ckrift' ons Capiteyn,

Doch hem aüeyn ;

Votet heminhetlaeg,

Doch op-recht enftaeg;

Volgt hem in het laeg verne'eren :

Soo word en blijft gy eeuwig Heeren.

Sang: La Princefle.

liiiiliiiiiiiiiiiiïiiii
*

Aer alle-fins d'Eenvoudicheyt In'smenfchen daden en beleyt: Waer Schijn verdre- JJ^*

ïipliiiSiïïiiiliiïiilÉ"'
ven,Uvt al die Ieven,Wat flurfer ramp en leyt ! Voor-fichtigheyt i

'

'

-

heyt dubbel boos : Vraegt gy waer-om? Al de Werelt gact voor Mom.

*• De HovMing, die (quanfuys al heel)

Sich ftelt ah mcnfchelijck en è'el,

Zijn leed' en zeden,

. VolheuiHcheden,

Beloven vry wat veel

;

De tong is voldienft-vaerdicheyd,

Maer 'thertevol onaerdicheyd,

Lieid'loos en krom :

Lijckthy yet : hy gaet voor Mom.

De Man die fkh foo deftig toont j

Wiens baert eorbiedicheyt af-troont j

In welckers treden,'

Aen-ficht, en kkeden
Een Wer'lt vol wij fheyt woont;

Daer School of Kerck op word geboud.
Lceck half foo wijs niet als m' hem houd,

Waer .'t vokk niet dom
En hy nieten ging voor Mom.

4- De



Stiditelijcke Rijmen.

VOORSICHTIGHE EENVOVDIGHEYT.
9S

Dicfoo Gods huys betreet, cenvoudigh en voorfich'tlgli,

Niet uyt gewoonte en fleur, raaer yv'righ Chriften plichtigh :

Die heeft het witgetreft, en kan-verftandigh wand'Jcn,

Wacr men van Godf-dicnft, en fijn wacrheyt foeckt te hand'lcn.



ïo<£

4. De menfch, in praet foo net en juyft,

VVien heel de Werelt fchijnt gekruyftj

Opwelckerslippen,

Die noytmif-glippen,

De Deugd heel fchijnt verhuyft ;

Die 't hooft laet hangen als een bies:

De'e by de menfchen groot verlies

Innaemen ro'm.

Ging hy niet ftaeg-uyt voor Mom.
y. De Staet-na-gaende Pharife,

De Kerckelijcke Staats-man me'e,

AUsin beyden

Die tong vol vleyden,

't En heeft in 't hert geen fte'e :

Alfchijnen fy meelt Lammer-facht,

Sy toonden Wolfs-aert,foo haer macht

Na wenfehen klom.

Al de Werelt gaet voor Mom.
6. DiealdesWereltsMommery

Sou gaen verhalen op een ry,

Met al d'Ellenden

Die fy kan fenden,

Wanneer voleynden hy ?

Sy is des Satans grootfte kracht

:

Sy paft de kind'ren van den Nacht;

Die vlieden 't licht.

Ofbegoochelen 't geacht.

7. Speelt al de Wer'lt dan Momme-kans

:

Laet gy,ö Chriften-hert, nochtans

Udoenenwefen.
Een-voudig wefen.

Tweede Deel.

Deugd is haer felfs een fchans.

2y foo gy fchijnt ; fchijn foogy zijt.

Met een fie toe; maeck datal-tijd

De wacr' Ecn-voud'

Om-ficht tot gefelfchap houd.

S. Door d'algemeyne Mommc-fchijn
Moet Eenvoud 't on-eenvoudig zijn

i

Doch niet ten quaden,

Ofom venaden,
Maer mij ding van 't venijn :

Niet in haer praet, gelaet, ofdaedt,
Maer in haer denckenom 't verraedt

Des wer'lrs t'ontgaen

Dat oflijföfziel kan fcha'en.

9. Te dencken dat'er quaedt kan 'fchicn*

(En door fulck dencken, om te zien)

En is van Gode
Ons niet verboden:

Sond moet, ramp mach men vlien.

Daer Liefde noch geen quaeden fïet,

Denckt fy oock noyt dat quaedgefchied,

Maer neemt wel a'n

Dat'er quaed gefchieden kan.

10. Sond moet men vlien ; en dat al-tijd :

Ramp mach men vlien; als 't vlien niet ftiïjd

Met Godes eere

;

Of Waarheyts Leere

Daer door geen laft en lijd.

VVaer Deugd met VVijfheyt is verfeltj

Daer hindert arg'-Iift noch geweld :

Enwijfheytdaelt
Dieper
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: dan de ooge ftraclt.

IIJn 't kort: Serpent en Duvfgeüjck,

Moet gvden o'eg na GodesRijCk;
ludighind'len,

Om-fichdg wand'len

Geeft ecu gewiften <pfjck,

De fcnijrj-deugd is ziel-fehadelijck

;

Hetfchoon gelaet, venadelijck ;

't Heel pad, ome!

:

Slecht en recht : maer oog in 't y.evl.

a n c : Doulants Almande.

iiïiiililliilli
Oor evgen Liefdes op-ge- weck. Dat fteeds liet hei te by is,

niiiiillliüjiil
Komt licht-g.;acckthevt;cen ge- breck,Daer niemand fchier van vry is

:

ïplÈjiiiliiip
^ ^ Door lichc-geiacckthevc, toe.-nichcvd ; Die of in 't herte fmoockt, tn

lÈÉiiiliiiiiiïiiiPii
bevd,In dacd' ol I

,'.ch menig ir.enkhe: Meed met een

-—"^ - JJ b j ledig



ly» Tweede Deel.

RAED TEGEN TOORN.

Gods raet aen Caïm was wel goet,

Al ftorte hy t
J

onnoofel bloedt

:

Abigaels r aet trofDavids hert,

Dat .'jnen toorn befadigt wert.
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ïlliïililiiililiillli^
enfchen. Som-tijd', oock docr een vaitop-ter^oiutydts door overleg, Van Philofophcn iaed en

ïiÈi
. :: DOS nader w \-g.

- .:z Lc(z', ons voor-gek) r

Van Gods hoog-wae. de Sone •

laet ongevevnld' Oo:mc:dich.;. t

Uu's Zielen g.ond bewooneu.
Ie aen-dnft word g.ltuyr,

Is van qua' buy geen nood.
-. moet heel te: hei ren uyr

Als gy fijn wortel dood.

Hoog-"moed is gramfchaps ader:

Daer die ruymt,iuymt te gader

He: neftvan toorn, wrac.

Mït al «'j: :u!t verderft.

Jem ft een wis verblijf

Wanneer qua'e lult verfterfr.

. Dat gy u toorn beklacgt, befuchr,

En anders wenfcht te wcfen.

Is maer een ijdele toe-vlucht.

Qui' ü!fdoet niet genefen.

Dat gy een vaft voof-nemen maccit,

Is, ofgeüjckt, noch vet:

Maer alt de pijl novt wit tn j acekt,

Wat baet het rtaeg gc-ffhiét ?

Tooins uyt-berft willen 'keeien

Door 1'hilofophen Leerë,

Is (00 ver wel: maer (Ucs.1 Vtverfhnd,
Licht loom en ongeréJnfc"^

Heeft iteeds de ïe'en met by-der hand :

Meelt leyt m' al eer meo 't weet.

}. Dcrl'hiloiophen, racekthetbreyn';

Maer Cnnfti Lef/', het hei te.'
" "Die Ziele van qua' tochten revn,

Voed fond noch fonderr-lTneite!

VVaer reden maer hctbieyn bevat,

Daer kan geen wifheyd zijn;

Daer komt geen werek : ofkomt'er vat,
't Is fober, en met pijn.

O leer van onfen Hccre !

Die 't quacd foo wis kon: weeren

:

Cy



Tweede Deel.

CIERAET DER VROVWEN.

J
t Omhang van Peer! ofGoudt, is geen Cieraet der Vrouwen,

Rampfalig, ydel, dwaes, zijn zy die \ daer voor houwen ;

Maer zeedicheyt van Geeft, verciertmet Deugdes Lampen,

Welek hun gemoed verlicht* in'sWerelts donck're Dampen.



Stichtelijckc Rijmen,

Gy toont dat 't ?een *t welck onbefint

En lot den forten is,

Haer wijfte wijf hcyc over-

Ali't licht de 'duyfteri

Sang: La Durette, <Of : Gy wreedeHarderinnc.

At ciert ghy Chrifton-Vrouwcn/t geen doch geen cierens waere. Van Aeul is en we'er

iiiiiliiiiiifiiigiilis
moet tot Acid ? Vcrcier u loo dat ghy in 't fchoonfte Iclioon, ÈHneken moogt voor Go-des Throon

.

m u, ó menfche, de rechte menfchlijckhcyt

Die voor het oog verborgen levt

Vercierthet herten dat mee een cieraet

Daer de glans noyt van verga et.

VerCiere dv inwendig, met rtilheyd van gemoed,
Daer met uyt kom dan facht en foet

;

Diele'en en ze"en heb ondci haer gebod :

Een hooch-wse^d cicia.t by God.
Die "t lichaem vee! wil pionckcn, fchijnt hier van noch

feer vert.

'tU.t-«-endig doen verwed her hert.

Die lijnen geeft met God lick VoedfeJ t oed
Hangt geen hertaen Poppcn-goed.

5. Door 't ledig leden-pronckfel ; meynt gy (in daed of
fchijnj

Watmeerder dan gemeen re zijn :

(Of, lbo 't bcflin t van mijne reden milt,

Waer toe rijdt en geldt gequift)

6

.

Kochtan s vind gy gcfiadig, hoc gv 't oock legt ofheft,
Nocli yemand die u over-treft. '

DefnoodlieHocrJhoccieili.ck 'tcieifcl zv)
Kan ditatfoowcl alsgy.

7. Maer 't e'el cieraet, gelegen, in (rillichéyd van geeft,
Is eertijds het ciei act geweeft UfrB

Van Vrouwen, hcylig in hares levens loop
hn vol Goddclijcke hoop'.

Cc s. Haw



Tweede DeeL

g . HAÈt dochteis fult gy ve! "en, fo gh.Vj geveft in 't Goed,

Haer prijfiolijckcwcrckeno.oet,

Door lioogen moed en neder-flachticheyt.

Moyt uan 't rechte padgelcyc.

9. Trots en bangzyn,is menfcben,'(dochveel-tijds VroiK

Geluckig die fich foo bewaert u Twen) aert.

Dat geen van tween, door vleefch'Jijck af-gewijck,

Doe verliefen Godes Rijck.

Brufioft-Uijm voorK. S. en A. V.

Sang: La Serbande,

ïlipiiliiiïgllg
Oe' wenfehgoc' wenft: goed wenfehen is een zee, Die al

ïi^ilËiiliillpïI
\an ouds heeft 011- der menfehen fte'e,Dan is de wenfeh ten

iËliiïllÉiiiiil
halven goed'Als 'tnertfichby deronge doet: Maer dan volmacckt,

t-s

-4-

als vaii 'e goed hert, Na Godes wil gewin- fchet werd.

±fc-r;±zfifTfiÖf±ri:idz ::

c. Uyt,



Stichtelijckc Rijmen.

CHRISTELIÏCKE WENSCH.

Maria, Jefus, en fijn Jongeren ghcraeckte,

Ter Bruyloft, daer wel haeft clck riep hier is geen Wijn
Maria wenlchte

i ftrack haer Soon de befte maeckte.

Wy wenfehen die, die ons doe eeuwig vrolijck zijn.

Cc



2CJ

z. Uytnamend'Paer, 't welck nu een Staat aen-gaet

Die in hem felft noch goed en is noch quaed,

Maer dubbel ltof tot beyden geeft

Na dat de menfche dien beleeft

:

lek wcnCcht' u geern wat goets en waerds

:

Wat wenfeh ick bert van al het Aerds ?

3

.

Veel geld en fchat ? Het mocht u Ziele fcha'en

En 't heyl-loos pad bedrieglijck in doen flaen.

De Rijck-dom is vol van gevaer i

Die wijs is ftat'er nimmer naer.

Die hier vart vol is en verfaed',

Sijn falicheyd hangt aen een dracd.

4

.

Geweld en Sra'at ? En ftaet geen Chriften vry ;

En is daer toe vol van bedriegery,

Vol loflïcheyd, vol moeyt' en pijn;

Daer niet lchier a'n en is dan fchijn ;

Dat menig wereltlch menfeh felfs haet

Om lijn by-gaend' ellend en quaed.

s. Gunrtby het volck ? Diéisvankleynder wacrt.

Kan oock by Deugd niet ftadig fijn gepaert.

Die leert en fpreeckt gelijck hy moet.

En anders dan de Werelt doet,

Krijgt 's- VVcrelts haet : oftoont-fe gunft :

't Is fchij n-lie'fd' en vermomde kunft.

6. Vleefchlijcke VVeeld' die is uyt Gode niet,

En heeft daer by haer fchade en verdriet.

De Ziel die na 's vleefch weeld' haer fet,

Is geen goe' blijf-plaets voor Gods Wet.
In weelde word geen maet gepaft,

End'onmaet is Natuur' eenM.
7. Den over-vloed van onverboon vermaeek?

Tweede Deel,

»«.

Het is (ick ken 't ) een aen-gename faeck

:

Oft vvenfch'lick fy, daertwijff'1 ick a'n.

Licht bout m'er me'e een Hemel van j

Licht huylt men 't in fijns herten grond,
En maec'kt van Middel-matig, fond.

!. Veel Kind'ren ? Neen. De Chriften, die veelftrijd.

Veel lijden wacht, krijgt lichtelijck een tijd

VVaer iii het wijs en ernftig woord,
Wel eer uyt 's Heeren mond gehooit,

In hem waarachtig fich betoogt :

<8cluciiig ük nocl) bacitnocf) foogt.
<). Lang leven ? Neen : 't Is ons niet toe-gefeyt ;

En 't Chriften hert, dat op d'Onfterff'lijckheyC

Sijn ooge heeft, acht alles kort

Dat eens in 't end vernietigt word;
jj

Dies doetctnoytlang-levens eys :

Een beter t'Huys, maeckt graeg op reys.

io.Wat wenfeh ick dan van al het Aerdfch' u toe ?

'Dat Godt daer in met u fijn wille doe,

Sn u ofgeve ofonthou'

Na 't u of fcha'en ofvord'ren fou'

:

Offcha'en ofvord'ren fou' in 't geen
Dat goetennoodigis alleen.

1 1 .Wat wenfeh ick noch? 't geen ick wel wenfehc» derf:

Vereyfchte Deugd, en 't wis-beloofde Erf:
Dat gy getrou in Godes Wet
Sooals-fe Chriftus heeft gefer,

Hier Heylig j na OnfterfPlijck leeft,

't Left volgt , wanneermen 't Eerfte heeft,

r i .Wat wenfeh ick meer > dat fteeds by u hou' fte'e

De fmaeckvan Gods, 'trermaeckvan Houliicks Vre'e ft*



Stu hrclijcke Rijmen. zoy

VanH
Ma- i d:c in God heert grond en ftaml.

Daexis wel

»

-aer,

D-ier nutter geencn vi t

.

13.Wanneer de Twee bey' fors en aerdfeh gefitte,

B fich in haer eed-zedig vind

:

.
i : (chied)

Soo net.

Soo' ' duw,
En die licht bre: ckf m harder uur.

14.A's d . htepadop «ril,

Soo:.:

>. . -de geen die deugd-waexts itreefc

Twift maecktde geen die 'rvleefch toe-geeft.

Waer ruil is in verfcheydenheyt,

nen nier 't geen dat men heyt.

en twift blijft wel te rug':

n] wa: 1 't De Vrede ftreckt een brug

Waer langs de een de 2nder k;

d

Ter ecuwigcronfaJigheyt.

Als een van Tween ('t heeft noyt gemift)

richt, maéclit C'hulius twift.Sirn plicht

ifr.H\ baeiten brengt [doch nietuyt wilofaeid,

Maer door gebreck der Mentenen Twift en Swaerdj
Alleen niecrufichen wijf en man,
Maer a! waer 't woord heen reyeken kan,

Rn d'een het met geloof aen-neemt

lin d'ander daer \ .in blijft vervrcemr.

1 7. Maer daer de twee, die door des Houlijcksband
Een lichaem zijn, door een-dracht jn verihnd,

In wil en wit, in ze'en en fin,

Het falig pad bc/ willen in,

En nu in Chnlto fijn.Een Geeft :

Daer 's band by band ; daer houd Deugd feefl
:]

i8.Dacrisde vre'e gans Goddelikk èfr goed j

Daer is de vre'ebek!i)ne!i;ck tn lo;i.

O ! onuytrfeggelijcke vreugd !

O Paradijs yaTi,Ziel-geneugd

!

Daer, wenfe-h kk dat gy nu in raeckt,

En na dees-ti;d in 't Al-vol-maecP.t.

S a N g : Laetre Laci imx. <0f : Ccflcz des pk

H
Oe lang, ach Heer! Hoe lang noch nuftrgijn^iel den foeten ftandtvan'c waer ver-

j

C c 3 heu-



2 o 6 TweedeDed,

LVST OM ONTBONDEN TE SIIN.

Dit nietig leven, daer niet-goc'dts van is te hoperï
;

Was van d'Apoftel, en doorwandelt en door-kropen:

Gewin my 't fterven is, foofprack hy inde pijn.
J

k Heb luft ontbonden, en den Heere by te zyn.



Stichtclijcke Rijmen. 2<V

plifiliiiilïiiiiilliiii
H hen- rann< - . teer f'.il icjt «jnsyc ecu- wig Va-

iliilliilllÉiiiïi'iliiii
" dt loogden Ko- nings Stade, Öcr Deu"d-b€trach-

lüïiiïüïiliüiiliü
tershoop en herten-fchat Die u maer kent is licht des Jevens fat. Te lang, Te lang valt bang.

Wat hebrgv «Joch,Ach kon het zijn

Da: iek ia speer door d'acrdfchen hciiacms band
Om latg gehoinv.n,

Datklaergefchijn
V- • (.odes licht: ni: ver en in 't verftand)

mocht aen-lchouwcn.

Als ick maer denck om 't Hemelichc geklanck,

len Goddelijcken fanck

Soo toefmy fchier de dood al veel ce Ianck,

En 'k acht,

En "k acht

Haer lacht.

Wat hebt gy, VVerek, waer-om dat m' in dy
Sou' willen blijven ?

Niet dan bedioch,

Niet dan ellend, geinengt met forterny,

Is u bedrijven ;

Uw aldci-beft voed fijn verborgen quaed
Uw alderfchoonfte lieert ?ijn bedeckr verraai,

utluckig Jie fic'h uw's in tijds ontilaet,

En mijd,

Eriftrijd,

En lijd.

WET.-.



Tweede Deel.

WEL-RIIMENS WET,
Briefaen N. N.

Sang: Nu leef ickin, Sec.

mllïllliiiliiifIllliglfi
E>j«&ILrf Yn Vrienddievan mv evfcht,datickmi;n oordeel veil', Vanuwe Rijme-ry,enRi;mcns

ïllliPiilPgilliÉlililgg
wetten ftel : Ontfang (doch ftoor dy niet, vind gy yet hardts daer in) Ontfang van beyderley, in korte

A._^_y__mm
re'ep mijn fin.

'k Verneder en verhef, ick Iaeck enprijs U Dicht

:

DeKonftdaerin,vermaeckt; de ftor,daer in, ontfticht.

Ach ! Redcn-rijcke Geeft , dien 't aen geen gaef"ont-

bieeckt,

Upenr.eis te e'el dat gyz'in modder fteeckt.

Wat batet ofeen fchoon, (gelijckmennu vaftfiet

Dat al-hoe-wel noch dun, van lornmig geeft gefchiet)

Een rijm-dicht fchrijven kan, dat ront is en beknopt:

Vol-mondig, irort enklaer,indringend, ongeftopt >

4. Dat, matelijck geciert, fcherp, aerdig,foet en net,

En op gewifië Maet en Voeten neer-gelet,

Met onverkrachten ftijl bevalliglijcken vloeyr,

En



Stichtelijckc Rijmen.

f Enfclden hort of raspt, of 's Lefers ooi- vermoeyt 3

5. Dat£ • ..: , geen onduytfch wooid en
wiaeckt,

.Als'tdoorgewoont enriid cor Duvtfchal is gemaeckt:
Daer m' bi g>fpett' ofwoord geen vicfen-angifcn fpeui r,

En .net «ieuf-wi fehick op leuien liet gekeuit t

6. Dit ew tpt ; dat woord na faken leyd.

En hond iich binnen 't perek van 's ding* bctamciijck-
he\ d :

Dat nergens ïsgcvult met muffe lymery.

En novr, door aJ te veel, de Y maeckt tot een Fy ?

7. Di: ncr^n.. met Latijnfch' of Gneckfche g'lecrthevdt

praelt,

En geen gefocht gefwets ovr voor den dagen haelt:

Da: nam;n van Goddinn'en Godi-nltadig mijd,

Met aJ wat onle tiel en 't Ne'erlandfch oor niet lijd.

S. Dat rechte fneed en klem, dat faadfd heeft een pit :

Dat tteeds wel palt en fiaegt op 's Dichters Hofen Wit :

Daer niet veiwrceckts,niet mancks, nittlafs,niet hards
in is.

Mier Een-voudt en Natuur heeft tot fijnbeeltenis ?

5. Dat fp.-aeck-en fpreuck-rijck u, dat fin en zenu heefr,

En, wi: de konlt betreft wel waerdis dat'et leeft >

Wat batet ? ( leg ïck we'er) wat is 't (helaes ! ) wat is 't

Als een foofchoonen lijf een deegc ziele milt ?

io.Als'tloifelijcke rijra.doord'in-houd als verra'en,

Voor veder ooren oog niet durf ten toone ftaen >

Da.. rl-yl is van goc' liof en waerdig oogen-mcrek,
Hoe meerder geelt en konfl , hoe fchadelijcker werek.

u.Dcftofisin 't gemeen of vunfche fotterny,

. Ie minnc-klagt en ühnus-jar.. k

20cj)

Of fieltfche aerdiche'en.of and're iidelheyr,

Die licht Ondeugde teelt of 't pad daer toe bereyd.

i.'t Is waer , daer komt fom-tijds een Rijmer vooit-£e-

tre'en

Die ftichttn wil, (foo 't fchijnt )en bruyekt veel wijle

ïc'en :

Maer mengt'er onder des, l'oo veel bv van den Zot,

Dat hy in daed en kucht, feifs met lijn Wijfhcyd fpot.

;.Hy prijlt en ioemt de Deugd : Doch foo ghcfocht en

blaUj

Dat die 't maer half en is woi d licht in Deugd heel lau :

Hy laeckt en doemt het quaed : maer foo, dat,t\vijl hy
laeckt,

Hv 't hert meer heéc daer toe, dan van af-kecrich

maeckt'

(.In 't kort : hy maket foo , dat , heeft fijn Dicht yet

goed,

't Vliegt vruchteloos daer hc'en , en khampt voor by

't gemoed ;

Maer 't quaed daer hy 't me'e fpeckt en foet door wil

dien zijn,

In 't hert, of min of racer, uyt-fchiet van fijn venijn.

I

1 J.Het quade dichrens ilofkomt uyt'tquaed oogen-wit

) En d'ijdelheyt die mcell elcks Dichters heit belir.

'.

3
t Gemecne oogen-merek, is, lof en roem van konll,

Hetdwafe oor-gejeuck, de wind van rnenfehen gonït.

itf.Niemand bekent ditgaern,clckleyt(ïc!i hiervan verd',

Niet by de luyd' alleen, maerby fijn eygen hert.

Vergeefs doch maeckt men fich uyt enckel, dubbel fot :

Ha-.-r eygen werek en doen verraed-'e al te bot

;

1 7.Diet ' mail' en blinde volck te paffe houten (al,

D d Richt



Tweede DeeL

Richt niets ter werelt uyt, of hy moet felfs aen't mal

Of in het Wijs en Goed dat hy te voor-fchijn brengt.

Moet Wijs en Goed met Qiiaeden Sotheytzijn ghe--

. mengt.

jS.Gemengt ? Neen, dat alleen en is noch niet genoeg.

Hy moet fien dat hy 't Wijs en 't Sot foo t'Umen voeg,

Dat yeder voelen kan dat hy het Sot mee/l meent,

En 't Wijf', om wcl-ftaen* wil, de tong ofpen maer

leent.

J9.Soogaethet, wacrde Vriend : Beweegt u't geenick

{eg:

Soo kies, (noch is het tijd) fookies een beter weg.

Schrijft anders, anders niet dan dat in Deugde fticht.

Hoü voor de ijdelheyt al-tijd u Dichten dicht.

ao.Rijtn noytyets ongerijmts. Gebruyckt in alle faeck,

Dooronvergifre pen, onfondelijckvennacck.

Weeft fteeds u felfs gelijck, hou een wit , dat gy fchiet.

Verhner de ed'le konft den fotten ooien niet.

ï i.De Deucht heeft fchoons genoeg: fy hoeftgeen pronck

uytquaet:
De wijfheyt foets genoeg. Sy hoeft geen fot cieraet.

Blv-geeftig, aengenaem, bevallig, kluchtig, foet:

Kan wel de reden zijn, en dat noch al in 't goet.

21. Scherp, aerdig, fenuig,foet-vloeyend', en fo voort,

Kan 't fijn , al heeft het Dicht niet een aen-ftoot'lijck

. woort.
Behaegt gy 't volckjcn niet : 't en zy u gants geen pijn :

God en uw eygen hert fulr gy behaeglijck zijn.

ïac*. *» -Met wien had gy, ó menfehi het lieritc wel te (laen :

Met die , dacr ware vreüchd en droef heyt komt van

dacnj
Ofdat, 't welck nut noch fcha', 'twelck eer noch fchan-f

de geeft

Dan Hechts door eygen waen die elck inwendig heeft ?

24.Een VVijfe foeckt gheeneer, oock als fich fïof aen.-

biedt.

Meeft volgt de eer van felfs den genen die-fe vliedt.

Maerdar-fe, ongefocht, fal voIgen,moetin 't hert

't Niet-foeckens wit niet zijn. Die doling liep te verf.

2 j.Dic foo vloot, focht-fe meelt; doch met een lchoonder

fchijn,

d'Eer-fucht fou' eenderley, de weg flechs andeis zijn.

De eere volg of-niet, het eenigoogen-punt

Zy 't ftichtelijek Vcrmaeck dat gy u naeften gunt.

26.Voor al (meeit als u naemby uwe fchriften gaet)

Soo doe felfs eerft het geen dat gy een ander raet.

Dieprijft, en felfs niet doet, (wat konft hy oock bewijft,

Wat ernft fijn fchrijven heeft) mif-piijft meer dan hy
prijft.

17.Wat batet ofde pen veel fchoone reden quift,

Als in den fchrijver felfs, de Lefer 't wei-doen milt ?

Wat is het of de tong veel wijfe woorden maeckt,

Wanneer het doen.fo 't fchijnt.de tonge leugé-wraeckt?

iS.Daei hebtgy mij n verftanr. Door-grondet, fpoortet

naer,

( De faecke is 't wel waert jen volg het,voelt gy 't waer.

Daer hebt gy dat gy eyfeht. Dicht-loon begeer ickgeen

Dan dat u hert hier in met 't mijne fich vereen.

IDO-



Stichtclijcke Rijmen.

IDOLELENCHVS.

't Ifraélijtfche volcfc, verlaet den Heer der Heeren,

En
J

t Kalfgemacckt, van Goudt (aenbiddende) gacnf eeren,

O grouwel ! Moyfis quam, van Godt met grammen moet,

En deed
J

hun went'len, elck in 's anderen Broeders bloet.
D d i



Tweede Deel.

Aen I. G. over fijn lMelenchtu of Bcclden-*ftraf.

Sang:
Valfche hert wiur is dijnfwccrtrt.

Dichter, die de blinde Werek , door een ongehoorde
Leer '

Haren lieven dreck komt roeren , en durft, raken pp naeir

zeer; i
.

/
Die dy hard en fcherp 'gaet kanten tegen 's Wci-eks doen

en loop

;

U beftaen (ickkan 's nietveynfen) ftrecktfich wijder dan
mijn hóóp'. ';>.

a. Wie durfdcnckendat.de VVerelt Werek laten fal te

zijn?

a 'tquade, dan gedwongen, of

MÈ '

jt, meeft te fpade opdebaen,
/'ëi'elt fal ter-ftorit i'n'

3
t harnas

M ' r-
: ", '

\

banden, Volg-lüft VVeru%

Zelden viert het qtiaej!

in fchij"

d'Ongeneugelijcke W,
Rept-fe maer : de hei

ftaen

3

.

d'Hardt-geneckn

end
Zijnflucx meteengan'

been
't VVas oyt foo,en fal foo.wefcu : (maec,kt geen ander re-

kening)'-.

Waerheyt is en blijft op aerden een veracht en' onwaert i

ding.

4. ['t Malen ! e)', wie kali' dat wraken fohder al-gemey
n'

op-roe^,?
.

fertegen Waerheyt op de

't Malen is der ijdelheden aj-gemeyne malle Moer.
VVaeris fchicr ofkonft ofambachten dees foo verquanlte

tijdt

(Hoe een-vuldig in voor-tijden) dat fichfonder Male lijt ?

5. Slaet op huyfen , huyf-raet , kleeren, en al om, u oo-
gen he'én :

Van graveren, trecken, malen hangt deheeleVVcr'Jtaen
een. '

Zedert datvertaerde qüel-luft is op nootdrufts ftoel gc-
raeckt

Neemt-men Mael-konft tot vol-tooyfter van al wat de
hand fchier maeckt.

6. 't Malen is 't gewoone lock-aes voor *t verfeeuwerd,
hert vol keurs,

Dat (in fpijt van noodts behoeven) 't gek ontgoochel»
uyt de beurs:

'tMalen fchijnt de fans vaji alles wat uytmenfehen herf-
fens fpruvt:

't Malen is de potfe-makér 'in des VVereks fotte Iduvt:
7. -'t Malen, ^öVtvg'éteelt uyt mallen van het wifpekuy-

j
iïgbieyn,

fodeu dwafen ooghen-kiften een ftccts-vloeyende fon-
tcyn.

't Malen,macgfehap' van 't vermommen
, paft de VVerelt.

En waer-om ?

'tKluchtigfpieuckjc* fal'tonf: j&Af»*>lfee Ifêerclt
gaxtüoojmom.

U O! dieaeiiwik,tégeii'tQude, eli haer.Van hun ruft
berooft •

B38 nochgeernmi poes bocleertó rftéf de fonde, wacht
... _:-.

k '1

H-hooft 1 h-vlh
D*t



Da: rat:: i voo. tfeu-gefctte . Mugge-fiftcr.VVaen-wijf,

acht

;

Voor een Neui'-wii». $chijn-deugd,Y'iefe, looi, Fantaft,

noch al lacht.

$. Broecfche, N a. . en lbo valt henca, krijgt gy in de fel-

vc koop;

Loopter dan een Kerrer onder, dat's nochtoemaec op
«!c.j hoop.

Dan rotliier toe 7\n 'tmaer woorden. Woorden gaen'J

n:et in het Lijf.

en macht rot meerder,*! bleef by woorden
noch gekijf.

[J wel lbo, daer 's menig Dichter dje des VVefelts,

vuyi ondeckt
In haer fottc ï'chand'üjckhcden meteen (route pen Jf-

treckt

Die nochtans door 't vrye fchriJTén , n'cch haer eer nochl

gunden' de. ft:
f

.

\Vac:hevrs een-voudt heeft he: licht hy
E ...keft.

'l vtrdiagenvanftraf-ncpen'hceftde'vVerelr vryall

keur.

Steken fcEedtvan t flap'- ig kieuwen, mevnen van ghc-

jpaecjkjM
. :":. affen en oock& telen , dat is recht ieS Wcrelrs;

.. hoorcn,macr daer moeten plae-l

ile-sby.

. waert gy een Dichter die rrïe'e

't oiSe cTeunfjen fongj

Er. b:.-.:rT»;iJVcJeand're; macrgcrneya'cfprongcn fprongi

Stichtelijckc Rijmen. z 1
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't Bacid geen haet, 't geen felfs de Weidt- «uaet noemt,
En nochtans niet het,

Als men flechs op oude wijf?, fenuwloos daer tegen gaet,

ij. Nieuw' en geern verhoolen wouden op te bijten, ay !

dat fmert :

/

J

t Smeiten doet den (ti aifer haren ineen onghehoorfaerri

hc:t.

Valicn-gegronde ruft moet wij eken door de kracht van
klaiere'en:

Elck, hoe boos, is nochtans gccrne met fïch (elven wel te

vi e'en.

i4- 'kSagtgèroaeckt, vvaerrgy een Dichter als'er nu zyfi

alhrdaeg,

Dic,rer\vijl-fc d'ondeucht laken, maken 't hert tot ofi-

deucht g; ae^

:

•

Wiens af-wijfen, is, aen-wijlcn; tegen-maken , 's vleeichs

eruraeck

Die door imakélijcicë woorden, 'tquaet doen plegen met
eenihiaeck :

1 5. Die 't gebreck wel mê*e ojitplacftïcn, dan doch' ge-

-1ïa
ven 't lbo een kreiick

Dat Je ftanck der ibiidc-wondeu. in-vliegt vooreen'foeteu
rcuckV"

Die-door laffe- tegen-i eden laten, 't onwijs hert cjn>vj« .

Én in twijfel datal 't piekê meci u .

- /s'e dan waerheyt fs.

.16. O vermomde Satans IJode ! du de ziel io fchalck bc-

kruypt
En in d'onbedrevcn he;ten fo fchijn-heylig binnen fluypt-:

Wijs en falig die u kennen, en vcrTtacn uat'gy.in fchijn

Van hc;,l-('ame wonde-d rancken , fchenckt een droevig

Ziel-bmyn.
D d j

'

i7. Weeft
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17. Wech verlepte vijghe-bladen daer fulck vuyl mee

wortbedeckt.
Valfche fangwort nietrecht-toonig, wat regifter datm'

oocktreckt
Vuylicheden zijnder , waer van niet alleen 't doen niet be-

taemr,
Maer oock onder hcyl'ge Zielen niet eens mogen zijn ge-

naemt.
18. De vermeynde medeeime die men (-rechts) daer neven

' geeft,
:

Is een tegen-gift (ach-armen!) dat dan kleyne krachten
heeft

Als door 't quaets aen-minnig voor-ïtel 't hert de wond
loo diep óntfangt

Dat'et meeft, in
1

plaets van vlieden', na meer fulcks-ghe-
lijcke janckt.

19. Deftig ftraff', en meyn-loos fchertfen, hebben al te

wijden fcheel.
•

Ach,! laet ons gcen.onkruyt faeyen : 't wart van Cdfs niet
dan re veel.

d Ongewiffe teere zjele vint fo licht t geen haer verfeert.
Door het Hechte hooren noemen wort lom-wijlen ' t quaet

,,
geleeit.

10. K Sagt gemaeckt , waerrgy een Dichter die maer
-

c ,
gonnVën voor-deel fócht,

Or (als menig) om een èertjen üwekonft te voor-fchijii :

broeht ; . .

Die de Mof naernt om de woordeneer de Woorden om de^
-

'

[ttofj r»SD3,
1

.

fcn uyt eenen felveh rocken wifï te fpmrïen fijn en grof :

zi. Die uyreene felve bornefoeten bitter waterfchW^s'

En van daeg ter eer vanChriftus, morghen we'er van
Bachusfongt:

Die,als ftrengeWrjfheyts-liever.deuchd enheyl'ge «den
dreeft,

En ftracx metdefelVe penne fotte minne-rancken fchreeft.
n. Ach ! wat tijden

! waerin Wijfheyt, Deuchde, Gode
en 't eeuwig goet

Eens verwaenden Werelts-minners Pen en Mont-ftofw«-
feri moet.

Doch vergeefs befpotmen God niet. Dies of uwc Pen- neër-Iegt;
Of, Wilt gy van deuchde redden , meynt en doet eerft

.'... ... ,
'^«igyfegr.

13- Lijdelijcker is 'ten nutter dat men al-tijdtfotheydt
fchïijft,

Dan fijn P.enne wijs laet wefen als-men felfs noch onwijs
blijft,

Waerisftercker tegen-tuyge en meer leerlings-hindernis
Dan daer ofgemoedt ofwei eken roepen dat'et leugen is?

H. Grondt by mondt. En daetbypraet. VVantwaermeu
anders doet dan Ifcyt

'

Wort de Waerheyt fchelmfch verraden van de Manwiefts
'tong haer vleyt. ',

Vrucht'Ioos preeckt men van dë',Deuchde , foo lang 't le-
ven tegen preeckt;

'

Uy,t, en Jn, moet eenig wefen, Schijn voor Sijn, bouwt
niét maer brëeckt

.

Si»»
15. 'k Sagtghemaeckt, waei t gh'y éen Dichter , die , na

„ ir , ,
"\

'
r ftraftcn van ftet quaet,

Selrs beleedt geen kans te weten tot des Ondeuchdste-
gen-daet;

Of
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Of ten winDt, o:n 't qiuc : te miiden'bete: racdt niet ghe-

vcn kondt.

Dia . oareya van buyten zijnde, reyn te blijven in fijn

rdt'i

:<. *tQgaeëtuycwendigmc'c te volgen, docii met pijn

ente^.

Dat 's een Meere minne badje! dat 's een kuflentje dat

2 'ï

Sou' dat foc : Neen, Goree dir.-rr levert 's herten goede
(dut

Sil die klare Wacrhcyts toonen (wenfeh en hoop' ick) al-

te-met

Een God-wacrde Ziele treffen, die , door onkond van
Gods V Vet,

30. In 't verborgen quaedt onfonu'jg hscfi gedooltrmaer
dan (metleet

Over 'tquade,vieuclulin 't goede) 'sHeerert wil graeg
wei-kom heet.

Veelgedaen, die in ecneeuwe daermen nau gheloof in

merekt,

ten werekt.

Quade vrucht komt van qua' Boomen. 't Wijn-gaert-hout I Al waer 'tllechs in eene Ziele,'iHeeren werek met vreen

17. Ziel en Lijf moet eenig wefen. 't Deuchdfg herthaet
-1 vliedt.

t*Onrecht kan men denehdig üjeken. Met de ondeuchd
- 1 niet :

Alledeuchd ïvTin is cern deuchde: ^dick-wils fiet-men

: tmrft)

Mae-die,door'tquaets lij ri'lijck plegen, quaetvoord'oo-
genlijckt, diei^':.

tl. Sulcke Dicmers mogen dichten , mogen met de We-
relr me'e :

t: en uw's eeüjcke leydt de pees en kluppel ree.

Sulck gedicht heeft geur op tonge, klanck in keel van alle

Die de Wer'lt te danck lal praten, moet met haer me'e in

't gefpan.

ij. Nochtans fchoon uwed'lepenne t* onrecht onghee-
delt blijft,

En ep 'chert inqnet verfopen, geen' ofkleynek-racht
Wcdrijfr,

Tegen 't Gccltig-doni

Vir

S CHI L D ER - K ON § T..

STRA1 -RYMliN.
<Ofrc artbers

Idolelenchus.

ir.

•Cclb-n'jr&c *>rrjitocr-Qanö/ na-aapfeoc
üan <CSoDsï fjanb/

19 teil icfi D00,! rjcbirfjt / af-fcijilb'rcn
\jooi 't ucr(tanö;

IDerltpt-^tctüant trcfirftt bat firij berftaartop
'tfterffclrirfc/

Dtetobcrifejöbevrjifip mecal ZtdüciönfiyrTr.
9$tt



2l6
tDijn Toftocet elrfe genoeg.3Mt lofboeg ith'ti bp/
T&at gp f pt moebee maart ban bele fottemp :

^ocijleerBtetfooeenm-arfttin Bermen en %èin=
reien

x

«cn'tyangenb' mnpr-rieraet tan bïatne Cafere*
ten i

eentoertïtbatinjjem felfé maer tterBenfcga*
bubi' is/

25e!)upftbateenig quaetof5icI-berberffemiï i
30el aen/ fioojt na 't bebJijs. ©orn ghw Die Dooi

'tgenaaföen
J *

l^gecfrjs/ in 't goebefterpt/ en Bont net beter
maacfien:

gun bat mijn tong en nen/booj Öeben-fcljilberp/
3:,n t £>cijilDer-frrafen ftert&en onberbiiniriflTü

©el© et op ^rnaiinbir^enblara gegeben/
en met ben bingcr <Ö5ofc>ö roei eer tuicc-roerf (re*

filjjeben
tBeroojbcelt alle fUg ban inaar&fel ofte ueelt
*OoojUonfleltjcftuernufc upt eogenözift geteelt
een oict-gclijtlt bebel

iborö 'ttiieltfe be beelben
meevoer

«£nurarötigec berbownt) geeft onfe groote Heer*
Der

©e $ecre <*3oöeö ^oow / bianneer lip 't beelben
bücu

©oor yen bon ffin gefanttoclbuptltjffilaet gebten.*m 'S fclaer. üotfttarm Uiat fonb' eniuoit niet

-rw,„ r
t.ot fl«n fonocn (bonDen*

53003 neuf-bjyjs onberfeftept ban 't Itflig bze;m ge*

Tweede Deel.

•f 3* (fept-merO't $ep*en*-&eelt fca£ (©oöej*
IBetberbiet/

Jlaet 'tmaar&felban Deesrgt/frrnt met fgn bril*
Ie met.

«©^oegb^rtfie <£getnbmwop 't <©obbehj£&be*
geerend

pas* Dooj fijn beelöen-fionftBefalceiineeren *
|>tont Mofi* Bopre (lang totftglp baDie-f aenfag'#ab ootB ben tempel «tetoVbjaec-om/ ten mirt»

ftenmag

JSiet tooien booj-gefïelt tot boete en fduiftijec
IeecBcn i

&tat fin. ïiant Mofem (finetflt) niet tegen chriftwn
($eer.)

jairjjt chnfii nieubjenietna Mofis oube Heer.
1 3ö foo Dat Mofes felfjes/bietJÖeelb-bjertB ïjaö

berboben/
ffêabeelöen geeft gemaec&t. Jtëaetijoe 'boojlaft

ban*!öoDe/
Ban ©obe bic fee IBet/toaer na moet ^n'n gcleefty#em felben niet / maer 'tbolen tot ftuür en regljel

-m k*A Öee^* (Doemen/
^orfjchuftus, öfe foo toe! afes Mofw.'t beelbgaet
H3aergoo?tmeninfijnl©et tgemopt geoozloft

.
noemend '

l©aer bintmen bat Dp 'topt afë Mofes laft of raet/Cu ( t?p in uiargebal) onsbaertoebrpnept laet*
JBet. toub ig 't nieuto bct&onb in,tu'eclD-berbie*

bencenig: («tg
^n'tgeben ban bertof notfitatus niet cben-ntee*

««-



«Jnalleltfrc \>Wt \Btt foo lange bic ntetbje erhr

<Of a.uc.ft Dnpo di cf eeeft upt la|t üaii^obe
tu.ctrUr.

^uerteemgouo geuoD foo Ducrtljctom Mjrrfia*

ten

l>auhcm Die uu alleenin a.lco frclt bc palen/
... a ecu moet >u.i tjc;joo:t.

3£>U ueclbcii U-.Ut uo <c Bfg t tio.lj U-i' (telt ui

1'pii Ujjo.r.

't4c»clbmct Deo Ke Iers munt gebieD fm üoo:tte

(IBil co; DarD' öuei-nccr het finicfalontfaiigcn)

5)i>ü) i.icc D;,t bp Dae: Doo: t ücclD-inaücn goet
bcrupg,

iBae: ÜJtlbat onber't lorabc Sobeüjillig üupg;
f} 1 1 i al :-,i oj uo oanDefe |iomm: leugen,
Dat nau een bcpligoog aan op-fien met uci'üeu-

rc.i.

*

>cchanblenmrrDe ïDci'lt, in.cn booj tgccnbiP
irarr .

©ocubat mcninhct huns eens bcelben-bienaevja

gatt/

€tf geeft ftci) ui ren fchipals Pauli Öep.s-gefel*

len

Daer Cafto: en Pollux 's frfjeeps natm een tept&en
(reren

^>ulrr al en ftraf uU niet.' 't Jjeeft ooth geen lof

bflimin/ ;nn.

25eeID-fto:mcnrcge:i b.mrhtian UjienöbcbcclDcu
13j»t noot-bWuiiU L'Mindtcu lup/ na 'o 1©etelt*

Dingen loopen/

Stichtelijcke Rijmen. 2 1 7
een (turft gebre'b meraal.e/in 'tftoopen en betfcoo*

pen.
«JDorfi ift De: gcltc uatimr/tefuicrbcn niet te fïaen/
ittaerdlsfeeniilurntiglj pant/ban beer tot heette

gatn

;

jüict ineplijcü ban rieraet, 3,n 't ftojtc noch Den
goDen/

Jjiorft pemantuias uati ^ob bat Ifcpfcr bcelb ber#
üoDcn.

©icö (tel icu foub' norft quaeb in 't Ijanbclcn ban
geit.

211$ 'tftertnocb opütbjorlj norfj gelt-liefb' is ge*
ftelt.

<£n binnen fulrft eenpertftis'tgclt-beclb banbte
faften

«Bte toel een Cbjtftcn-fjanb onfcr.big ftan genaften»
JT&aet Datmen t üee!D ('tjp hoc j tot oog-luft

marritten gout
30(inepnirlf navi&obsüiilntettuelfjtt bcelb ge*

frfjo ut.

19an Vuerru tn rjottf of treeu/grgoten of gefneben
Cn roert mijn pen nu niet. iDau'tfcftilbicnijK

mm reben:
©antoepnig uan bic aag (taant uiic boojtelt-fe

als>)

l£>an üicniiig/ en be beft/ ift bat trb fpjefien fal.

ïj?tertuffrben bint-men bjp pet gbefcijtlDcrs ban
fonben

3; tb tojaatft noeft oozbeel niet 't geen mp t.ö onbe*

.

bonben. [ffni)

3n beeoberburbtnCeubJ (bjat&iiUirljepb nan
E c &*tt
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«Paer maelt-mcn't ^arabijjj; en Eva naecfit öaer in.

gitt nuof tijt of plaeïg/öee <©iïbïen fcfiaamt tont*
berken*

ftHDag oornchamsöceg'üjföftept/ bocfi ötetot
bloecn Jton ftrecfeeii)

^acr öotïj foo menig oog/ üol obcr-fpelg ontrent/
Jmlcn fien een fut ban lufï in 't biepfï ban 't fterte

fent<?

't 3jS bjaetmcnberöt fom-tjjtjs bed Ig'fg berbo?*
genbeelcn/

<©m 't gecnbcjcf'aemb'lncK ig boort gepl gcficnt
teyelen/

©orlt ban bjo^t boog tot bot (jïet ftoc ficïj b'fianb
berfiet)

5©eroubcnnserl«t' een-boubt en paft yet becfifel

niet.

31fïnimn ttjt en p!aet£/alj$ Mucèt-tooncelo per*
foonen

©en l^abermet fijn ïttntin bloeb-fcftanb te bet*

toonend
J>iet fioe men t'cube acftt i be nacfit / bit eertijtjs

't fept

SCnboncBerfjewbocrbojg/ftabmeeceeï-btebitfiept,
©e nagel *a ;;n iaei en mdiths füiaert bol eeren/

Sim fee? gebeimut in 't bloet ban (iapenbe belb*
ft eeren.

J^aei* fint-men neffeiie'tboernbeflillemommerp
<£n tjuiygenb toon-fnelUipgt/boorg^cDtlberiS

phanrafy:
©e nagel ban iaël en lüdfths fwaert bol eeren (ren.
t&tmi menig üiaöenb man ban wij-s in fotlmnee*

Deel.

uriasrjab weleer een fcfiaap; matr nu f00 beel

©atf alnauwtelbacr 3un/ öoo? mtltfiept ban
'tptnreel.

©ateene niet temm befteerfeftte Davids finnen.
tyv/tiitn be ftercRe fieug niet feonbe ober-Winnen/
©ien nor0 bcg Conincng toom/nory ttniahtiiafr

gebjflt
"

#ocy öongerige SleeuW/notyoöepjenyeeft gfie*
belt/

%# boor êen teber fcyaep (een bjoulijcfc beelb) bet*
mannen

flDat aegft ban ongeba! geeft bit in-b?engen non*
nen*

•t HMcli foo 't met vecyt berfryjicKt/toienluft ban
nory tefien

't<©een Ieelrjcö in bet* baet/ 't geft'ryt beyoojtte
blien*

©an botft be fcJjocne glimp bergoelijtnt buplc
baben.

JïJen boet een naeente bjouW ficy tuffcyen min*
nacrs baben

GLot 36tantïter ban goe feen' en ftyoubaeu oogö
fenijn

:

«En bat fa! narb sufann'/ ecnmipffcöe bjoutoefijn.

Wie nan/ o ^cytlbet-Iift/alu Marnes tellen 1

©te gp «ö>objs jTDoeber noemt/ fiet nu ten be|ïe«

(lellen/

SLicytbaerbigop-gefmut&t/beoj 's* bolcfeï yo«*
aryttgoog*

MM&t öanbe naem tot beucyöt'tgeen in Rem
felfë niet boog*

9I£
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^öbatetn jDaegtge-cert ccnmaegt te gaen op» iDoenald ccnbïuerrel- bjinbt / öc« incnfrïitn fin.
p:onrue.i ncn rafcn.

€>p foa bciiriic ".'C-. uiijp / en maften b'oogbc
\

f>oooorlibefti!OongeDaent/bcgcerIiïtFiaeiigefien/
D:oiirlit;i i

T>rc Oemcio iiü..uiij'ii DacrDoitD' af-gobem'
IDclceropUna ucioiuaeft qiiam LmcpntrftJ niet

CfllO Ün.
tan Dat een eeiu re /Uaegr geef TUaegbcn-lof bcr-

Incrfcen

't I3tD:Kglrjrbaen gcïiclit m nolle fccttftt'omV
Derlrtn ?

T>orhDat o'onfrljamtljijn'gccf ttftüacr toe Die

'

IUCC

31>anbcrüj en frhim ;nnnun / Dan 't oog mennt
Dat'et net.

TPoitfoon mocDcc öoDobanu gcltirftDc fnollen/

;23eclD-minnacr uiu-gcbootü totlorlungbanDc
pollen i

lDo:t l'ocoe jJJoeDci «ipoDo üJtens eer gn niet en

artn
üann SeelD-haetfrljc geefr) met bitter fpot bc~

lacht

'

O Ulocfcen Ijunlt uan ronü). 'Ci* jammer bot
men mfloct

I>oo:uDanüoo:DceQpop/beesbocfjter ban ben

èrlnlDer-
»aer niet fo wel als Di> liet licnltgDoopfel frfjent&f.

IDcth hoeren-oog tocrfi hcLrh Dic'thart met Dnl

hept Drcnrhr.
ï)e intjn üjerrHt op fjtt b:e»n , en ö'imt gegirfpte

glafen.

jüaeelit Dionrben tn Den geeft en finneloojr urn.
Waerliiatlif/Ditaieee» pijl/tot inljttiumftltoint

ra hen/

tönngtDoojm omenfr[)e.n}uI/cnhanIicm'tImt
ontfrbaüen. (in

èrïioontiöcenoogen üjijn/alfienbebnntftt-men
<Den finberüJoe|tcn üiant/De becfrelntiie min;
31>tc Sanfem (ftcit it Dan leen / onfterrft in 't oogeit

toornen)

tDooilicfaaen-ften tyïjnftn enlebcn beeft benomen.
<£n ffliooiigi' n>wobüni/ Demoebigban gilaet;

3>om-tijts/o 5>rln!Dcr «teel ia furclijrisgcüjact

:

f>orl)taii3na-Dien boojfjaer DeDencijt albeeft te

Ipen/

Jü 's erger Dan Den honbt of rab nen fcooDe pmen.
iJn'tguactfrnacD ijoJl'gc fcftrjn. t Itme-baerDig,

aen-gcftefit

ïLorftt acn/ als iö ffboon 't fuut en fjooft omftraelt

metlirftt.

ïöo:t niet ccngccfHijffi man/ tnfrljilöcrp bebon*
Den/

tDie titfftfjen 'p moebera bo;|rcn '& fiintd ijenlfame

Uionben/
Cbitmaegt bjoztban De macgt/ en fjeeft in 't Ijut

gcfdiil

-jfn tUjrjffcling' of lm fijn fleer begeben tuil i

iöae 'tfnooDerDaet gcDaen,'Deo j'tuoJgens 'tflooft

te fteeren

c c i P*
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#a'tnicuüje fonnc-ltcgt ben rug na'tgupjïbess
ï^eeiei i

ennocgtanjï ttiojt fulca boen ten fttjare fonb' ge*
noemt/

en in 4E>ob£ oubebolc& ttjel gart en fcgerp tter*

boemt.
<ipaet D«n nu goop boïgop/enb^omt met boller

ïtteien/

Mams groot en lofop 't opper-fmitst bebelen.
5©eg peeren moeber toas genaben-rnrft bp <©ob

:

®it lof 't tticlrtt fjaer begoo^t/firgt niet met <£>oï>$

•©eöofi.

Cn gaer/ ttiien <@oft fgn ,f>oonte baetentoaerbig
nenbe/

23egoo?t-men nitt albug met Venus-pjoncö te
frgenoen.

$u toojtbaoj lofop laf/ Maria goorg gefïelt/

Op bat Manas-beelb te geoger ,p ton geit.

*>cgafcpttinan-geplge tong tipt uüj' <©ut baberjs
fceucaen/

engelptufirant&eaBoon/fcgafopgecietbefp^euc*
Ben.

3£>at flergs öemaalber maal/ geeft gp 'tgemaalbe

_> ,
öniti

^ees ofbtenö i^epi'.genjs naem; fal 't u een geit*
aes 3tjn.;

<zm gelt-aeiö m&e'r geen fpoo? tot beugt. ï©at öoo*
bc toefen

en geeft getlcagdt boen ber <©ubenniette lefen.
We tttmelfgefantcn <25ob$/ $ilaar# ban ebisSü

iïeicfi/

K©at anbergttjaren bie ban fulrfcé poppen-ümtB?
ï^oop/liefbV en breefe «©obiö tiettiboi.fi' fiet gert

bier mannen
't IBelcnbjsebelijifi bereent/in <ü>ob ttiajs 't faem

gefpannen.
Jföet fuktten^iel-rie aet / (batnocï) Apdles ïjrrb/

J5ocn e. nig bonfïennei/goe maal-rgreban be ftant

t©coj beruttJte bnoi {«gijn bjengijt) geeft bef*
fiiïaargcbzonfSen

©e ttiaerbe gaef btsa üjgnjj/Ijun ban gaer ge r ge*
fegontfeen.

Watt toe ban befe cu-ijs met Oeutefó op fijn fp i
en ront gefcöojen top^fierlio cm be fjgtlfierpi

®er garen ffatigïjept/fite eettgrs ;{oo top lefen)

$iet fcnberirrengeflraf gegoent geeft morgen
toefen

( «föetupge ?p be ünaerÊ booj ©eiren tanb gebaen)

^eeft bit ïn 't mat fatfom ban foo een fcrupn be*
ffaen^

<©f gab gp fultft gelaet/ bie onberfegjicfet ben %**
ben

3!ngaren #jteffer-raeb getaen-fitgt geeft gebc*
ben/

en bafl gelgr6 een (leen/ gaer fejeigirg niet gge*
toeeft i

:#p bit eerfï saulus tong/ na PeuIüs fë gcttmff/
^telbccjeenfnoobclaft fgr.blcefrg/'tttjeltK boen

gpraefben
J&a 't tacme efuiflen-fctceö; gtm pöeliiffi ap

btaefben. [fnoob:
^oo ttiap ban 't \t\nx&' öup£ in 't oeg fgn&i geeren

en



Sticbtel'jcke

Cn 't jtwld öooö bertoont arftt ubcrfrant Dat
g:oot •

J6tïj.itgtwPiu: : ir;f inaev-om met mectfyn oo:*
beel:

©leDocri mUlecfcfi of tiel nocïj arrjtmg fteltnorf)

bOOlDcel,

gaiefum fclfo na t ulcefcfj öooz Dien firiytgcrt
af-tocnt

^an al tuat blecfririufbia ban mi niet meet cn

bent.

.fctftDatnnblinb ofDom ber fijner met gebarfjtc;

jBaerUJiftbat vOob alleen alleen 't tntuenDigarij'
te.

7?cfnrhteinrlieDeiirf)t Deo herten boob' en oog;
3)ie. maergeen lijfü geDaent, üjap tit»ycmluaerD

tnljong.

jfmn Onefiphoru», ftono Ijem in 't hert gefrfucben

;

SvwATunothm ; Dorlicmljacr Ijcplig Ubcn.
£>nn TüiimUiilö" Iid fitn maec met om flwijte

reen :

i*atr Irjbtn en ftaer Doen / fiaer rjarr en fin bjna
ten.

^tnb:oomenbP rc;yn/ ia allen bioomen fjeug;

Irjrfe
i

>3lüfa Inüclocfe ftfum nory bicnftig nacy gye>
neuglrjrü.

Jlocbrang leeft frnilDerp en fiet tjaeu (ïenDer

Wl ;

/Batcüt fegtgp ü«cl uptecn; boetbooïnotfi Ie*

benb'fraen. üjahen.

3frfoo ep üjaer toe banu UJarfjt-fjoiiD' laetöe-cj*

Rijmen. 2 2 1

«©Kmmmttflatp behangt; Dicütcmanbanrriü^
maften i

©tcnietuptulccfrïjcnblecb'macr gomen aeibe
?i]n,

IDaer toemennopt ücïiocfc cf uocls of inébecrïn.
Deel oogenou eenplancblaet bicbe Dicbcn fryitr*

Ben

>C-n b'uptgcbcelbcn Dag in 't öonrlicu licht be-
frytrhcn.

3Bat een Eeafmus-Seelt be bctcl-fjooy uermaén/
(örlijcfe Erafmus felfa in 't lebeii \ntft gebaen.
«5>telt maer bit platte goct {Hat I)cercm faryï

mar|)flapt«!
en tcgenfjet bcbjor!) beo f-ettcro in bc ïaaycn.
3>at maec 't gcfrljtlbert nat ben bjanr ief.i! en

berjaegy

£i\ ebenfoo bemupcüooi 't Katten bcclt bertfaen.
SDorij Dit lyrüt malie Ulay : tuantürie g'loofrui;

aen Dooöcn.'

lüiefjooyter frfjmof frfterm ban ï)t]t mail' ftupf
gobcn t

löaerbjacr toe ban be lu|t ban'tfot en üinbfrlj
gejirljt/

«CnmiDbency benbag cenucerfc fonber lirfjt

'

tDc.èonn'iöoprUicr'nucnt. 'ttóevlcbenb' l)f."

Irjruleben

^tracltin/yoe'fal irlunn tot boobc pfjabuUr 1.

LiCfljt UPt. Gelijckcms de:- Hcyl'sen g
Dan dat men hcylig leert geüjcken tonder daec..

^Dtticyt maeltmen alö een bjyf>borI) met eci

fjoeren toefen :

e e 3
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3&itiégeen beucljben-ttift maec ftoeten-minn' ge*

ia piefen.

;&ul:b biet laer David (niet ieiTe maer ioris foon)
3De iBerelt opentltjcfe in Blaren b^utu ten toon.

J>ijn roem-rntu wonöet-boecu/boibjaen-berboj*
genth/ebêii/

3Doojfpecat/met upt «©objö-bJoojt-Bratfir-aen-ge*
bane/reöen/

3|eeft een betfierbe Jfëaegt boo; aen in ftftilberp

;

5Dte fjaertjpanöfn trapt/boef) DooD/fooiuelaljsfp.
^Dees fteeftter Ujeoec-fnöjS (bcrfialenboet mp fcjja*

men)
«6tpafïop pbet Uö boatTj-bjaerbefiepi'ge namen,
een beeltenis

1

bantbleefcft/ bie 'tblees" bol upt
betmaetltt/

€n (met een booojt gefept) bioubï venus moebet
naernt.

3^aegtop 't befcljaamblgcnbeel [6 b^oebefeftan*
b lijrufjeDen : ]

3i>en aen- genamen naem ban bjeelb' en falitficben.

1©atburf en toet Den menftfi ! booj bit fpn liebe

toercu

23eelbï)p (a\$ rerfitb) ong of be toaerbe 55jupbt

<©oös itierra.

10ooj-Uia*rberbojgcntbe'en! botljbic (cmniet te

ftpben. (blpben.

^n'tguaeb) ïuci eeubJigltjrn berbojgen motljten
©ooj-teaer een eerb re bjupb ! teel biaevbtg booj

een man

;

SDiebupten bnpru en ueel geen ftemel binben umi;
€n acgter yet garbnn ba ftycone Uooojb beryalmg

t ^nUjenbig toefen berftt ban fijn bergifre btoa*
ïing.

ifêen maalt ban toat men maelt / ban'tbefte
blijft men beet.

©eutyb/ Uefbe/ yoop/ geloof/ en macit men ninv.
metmeer.

«©obs: Welben trerutmenaf; boeg me fiefimeefï
gebaren

Met aen gefiept en lijf/of 't Bamer-fpeelberg toa*
ren.

(£>oo b?aegt ooru biel een gupt/botfj trotjö en ftijf

ban beel
Tobi's of Abrahams petfoonop't fpcel-tooneel.)
een ï©yfen maalt-menosciii fijn iunfftept nopt.

Wat reben ?

%et maerfifel felf ijj fat/ gelij ta öe maactss meöe.
j&u feg Ut lujiig bent om af gcmaalt te ?ijn/

IBatgjuuDyecfctituen lujt om üoeje teftaenin-

fcïjy'n?

3! ftom te 3tjn beïtent afó 't lebtn iö ten en ben/

C®P felfjö öanonbesent) boo? bie gp nopt en Ben*

ben t

»©fbat bet na-geflacyt/toanncer 't fijn oogen fet

•©pfulcfegcbemifr bertoon/ befmet toojb boojil

fmet? T .

een faem-jtreep en eenfmet/gecn e'elen aattjSbe*.

toyfing/ ,-
'

3ijSttoaen-ficiaeïs;jeu!ab'4 toaer toe beel lof en

p^pfing/
Wan menig BloerBe geeft gebaelt ban naenbeet ?

't <£een fot enpbel i&j en krijgt nopt toare eer.

wat



Stichtelijcke Rijmen

IP.uU.itt gclrcrr gcötcljt bn ffgflbtrp gefeftjeben

«opt Uün tiiiöcor f.ufocn onfteefftgrB eert gcücn/
3E>acrtocDan' r ia "r geDenrü [rc3tgpjbanmgr.cn

ftam :

^u-t, Dito mim uaocr, Dat "o mijn moeDcr / bacr
'b uan quant.

'fcèut luaycn ükI iiiunuUj macr met inDaet en
toefen

q^füJ'itrDcDciirl]ö-l:v 41.vinch:r.hUJoo:bgcp2frcn.
^DtiQUcrüJ' Dtr Icef-loeflDmg Daer mctDan jrhtm

10 n
•30 Dat u üviDfiüJtc De oUer-üaDcr Dan'
tnüJicüoo;tD auDcro ban Deca IjaugenD' obcv-

ouDens

IDat oo!fpio"ö öcfco Dicnjto ' v Domme ftam-acn-
bOUDci:; '

<&P p:oncbt met ujcp frame op bangfcliö acn De
m-.in.' 1

2Uö ccr- ja ff ."j anD
y -tropljccn ü^ 'f> Icüenc boitcn

OUVl.

IDant lepte: centgeer in falen gcflargtsJ op-fian*

223

gen :

7>i ^Doot macr ntettiftam. moet |' altcmael
ontfangen

;

tDr üiot Die g:-- te :necr cnDunDlijrucr berbeft/

J)o« g!i« meer iiiPDcr. toont Die san Jjaer 5911 gljfc*

treft.

€v grootse fotremn üjaer fal mm lunfftrnt leeren/

tDarneci'-tiiefrcrccfkttüffliauDclijcübcineei-en'

fficrlj ^hnm' en fr.'iimmcn-ujcrcfc/ met al xuat

bleefrljiyröio :

<&p t'faem metnacm en facin/ moet tec berDciffc*
«10.

en feboon gpna DcDooD 'tgcmaalö' fier-maalt/

ó

5>otten:
't 2ö niciitu en mcci Der aas booj toornen en booj

motten.
3Den aDel acn De üjaiit/gcmeen Den goe'n en rjitac'u/

©efebojff' iftDie gp |oetht. ©Ui' oo^Dcel 10 cl*
Ie Dig :

fietbt anocre onfc oöob: Die fiet macr op 't muien*
big.

<£cn 3>ngeiinrliqf JViacgDtn bofïclnruc ftle'cr/

«2enbjaefofU)rcct,2>olDact/ een giootc JDjouüj/
ten ïjeer.

©te D'banb aen trerü !ncb trctltt / 3b'n fraepin 't

oogenüjonDer:
/Baer tojarfjtu booj bc bonft: Daer fpcelt beD^icg*

ftonft onDer.

't<J5cen D'oogcn ujept cnlcpt/bcbalt ben finnen
foei/

«Cn DWie beeltenia bcljcert fjet fbiacft gemoct.
ï)0 bomt bet bat gp it ümlt gefubtficb laetbe*

bjtegen/
«Cn'tbert bejmoiiDcrtftaetbooj'tfrboonc fcfjil*

bevliegen)

S>oo alö gfip allee geern in frbilbcrp acn-ffbout/
Xlfoo ootbtii Der Daet geern Doen en Ijcbben fout»

©uahrngt D'onUJijfcliiftDoojfrljiiDcip fijn boet*

fel.

CnonDcugtUjoztgctceltöooj'tfotte bjepna upfc*

tyoctfel,
>t>&t*
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't «föeprijtf upt ftntjubeurbbg montcn fcfiaft öc
beitelt geen goet/

<G>öcIijrFi oorli boerh of plancb met berbr be-

fmcerö/mttboeti
't Jottlü i$ een lompig boecübatfonber nut of fin

is:
"tllDcltSnift Iceracljtigs beeft: baer fpjuet&nocft

lettenn ijs:

«Senblepcnö'oogüeöiorlj/'tüicltR naaclit taen-
frljouuièn geeft/

^ocöatïjp ijèin 't bartbie 't maetbt en bte bet

{jeeft.

ïtan öft booMoome tupg beg Iebenö toetfS bet*

blaren;
«Bn'tberüj-geulab bebeutfibbanjfaam-geBlab be*

maren -'

'tSSeclb iö een rebenaer/ [epiaesn] aï t'onbc*

fpiaarfct.

3Batpjij{ïftp bienfijn felfg gebjern onnjgf'ItjcB
maecbt-'

$ecïjtan£ 't beeft mee [fegtgp] fijn nut.JB en Ban
tuptleggen/

<£nlcbennacmen baet al t'faemboen fien / boo?
fcggen

:

JBaet [ccb !] tuat itptleg en mat lof ban bepltg

tfaen/
25p toonfelg'bi e t gemoet upt epgen aart befcfiaen?

«ÊPtoUKbanfiomme goon luampt (merkunalig,)

Jïïaerlit traegen gotbe$eenen banöe beutftbaf-
bbjalig. [beelt/

«©pupt'tber mannen lof /botfi bit gbp toont in

<2n boo* fulrfc ïof/ booj't beelb ben fialbenlof ottt*

fïeelt.

t©ooj pjgfing' met gebeplt aen fnoobe popp' e»
leuren/

enban een bjabe 5tel/geen tsaren lef gebeusen.
€nnoc0/6 ^cftilber/bomt ubonft m bonfi te

bojt.
t <©efcbiebe bat fom-bjglban u gefebübert toojt/
<©fbecbt efbjeetbt gp af/en geeft jteebjïoog-ber*

ïcpbmg

:

3GI üiatu fianb bermag/toont flecftjs/ ofbooj-be*
repbtng

'Eot ptt bat fcïjteben fal/of batter ig gefcfiiet

:

JBaert recbt gefcBteben fclfss/ en toont gbp tri***

met niet.

3pihï broept u btoaeg pinceel geburig mif-btrftan*
ben:

t©oor u ig metter tn'bt ( óbieenengtoaerbe fcfian*

ben:)
45obg bienft tot fpelberaett/ booju të bette en

beur/
•t <©eenernfrbeboo?tte 3gn/beranbett inbe fleur.

<©p bootftbenjengften bag/ en neemt t'ontecft*

terflonbe
(<§eo beel in u të) 't tëecfit ben tèetgter upt H

monbe.
3&er Iebenbig' en bo'on toe-Bomftig loon en flraf
5Bepnt leerlgrB uüie&onft metberm tebeelben af;
jHaer [oeft! ] alpbelbept/boo? 'tfiamer-fpeelfcbe

biefen Cb^eefen

©an 't Boube bwpjuhj$ ^eljf/ berbojgnt bet toatc
3©arftt



Stichtclijcke Rijmen. ***
ïaerna Dar öc xielDico IHereu lüoo;t

ii'cr .ulu

<3oo: bec'.D of lYlulütrntot bocfeUierD' gcb:arl)t.

Oork 10 uüj hanb niet tromn Die loono en ftvafo

oo:ü!ifii

Int loon of frrafüacr uolrk niet frlmnbaer en kan
maken.

telg' uum u-it.-, gebaant (toanttmmet borb

igtffO
ObJo fromnuii verlitero keer ) acn o licryterö

rechter ;i' :

TUii Hunbr geeft gn oork !ict 23i-ulG-amut in Der

lellen

Om oyawfrlienben üinVtonfalitj bolrk te qucl-

Icn.

Hecht of 't berteettnt) bun: Den boofrn foc-gc

lent

T»en Dunuc! ïclfa met mec ban OoDc macr bc-

rent.

On om Doo; gei'! tiermaark De oogen te ijcr >jcn

jfcoofttif ijp manu en innfo met mocDcr naacktc
tuben :

iD.-.rn": rrmiua'r üjcltlijf : macr met 'o Info

eentDigtjepbt/
fiorli tfrcrrli baftom -giiciilanrk ' noch 'tgcc|rcn

onDcrfrlicnDt.
JttonfrrniG Do lifuortrlntk gactghn bcn^Dnpbel

male;: :

-jtip bat dn foo lact als lip ucrlorkt tot
|

büialcn-'
.'3 een <Cnge:OoD5koiiitj)P bn üiylcn nen/

i<Ccubonft bit ban fiiti bolrh Iictu Rlocrti luo^r na*
gcbacn.i

fDacr Doomi mal gcmael 10 't bolrk tn Uuau ge-

Bomen/
tDattaldtiuct lecliirkö fict/nictquaebc behoeft

te fchioomcn

:

^Daer nochtans memg-maelfultli leclych bjoeö-gc*

baet
Ocpjonckt beeft op be bo?|t ban menig maitc*

Iaer/

Dan mcntrrb:oom<Ê>oDö-fjclt/biemetfulcb hoon
freftreben/

^Dcö {)cercnU)iffchom)t en oozbcclljccft bcleben.

&o:taf : öejeargcrniscnnbclm un -ricïact/

Spftjn banUiat fc jtjn/ $n argecniff' enkj'uatt.

Oct 10 Uiel foo/ iiüi bjcpn / o £>chiU>ei7 10 ücr*

nnfttg/

•Cnmaccbt ( irU bent) uUi ïjanb in fryijn-fconft

Ulocrliitix Iiliiffig 5

U)aei\laeo !
) ü>atbactbcr|ïaub : iJab'bcclnarupj
tebnent/ , Dient ^

Alo'tbaer toe Dient bat -©ob bacr mrbeto ontc=

Daerk helpt oen menfrk t üerftant inltften fttfü*

mernen
j

tDicftoe-fc uloerher swrttemctvberfrnac boen tyen.

t l&ecnuft geeft 43o'D Dcnmenfch /macr niet tot

fulckcnenbt/

1 Xlo Daer t [wïf biurcbelijrb; ben menfeh toe

bimubt cnUJcnDt.

]
©crftaiiDelbcnD 'niet bomt: Dentk-brat0ten/nict

Dencb bonben. _
F £ Syn
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Xiin banöcm ötenoptnoouVtn'tljarcnban be
fonben :

3E>ie 't öïtr /bat/ upt felfs ueur/ na nieuws en non*
tien ljlaatfet/

ecn-bout>ia/flnf)t en reeïjt/ toel ttr-tijm Deeft ge*
maecüt.

3©itt gmto berftanü Doen ficn'boel acnfoolaetuto
Öanben

êicfi ruflcn ban een toeren intact boo? be teer' ber*
ftanben.

#)its in af gobifrïj bolr&en g?obebeelben-cer

«i&cfetcn/ ïjaten uip (na'thjcnt) b'af-goobfcïje
Heet/

ï^tet tufftlj.cn b'pble ncnft (ban pb'lc menfefj en
«2E>obcn

^©jucïjtbaer)beaaet ons 'tfjups/alsüupf-raetïjart
bannoben.

Cennonft / bit/ foo'mcn firïj pet b?pDept£ baer in

geeft/

jfêoifj yalen ban Ijoe beel/ nocfj maat ban njijs en

Beeft.

3;n 't ïntpö bannlepn en groot (b'erbinbing sant
ons toonen)

^>al beel-tps meet geöcelb ban lebenb' boltft in
bjconen.

33e mum* / baarn bct-gtpiontnt ban fjaren feljra*

l?n tytet/ (niet meer/
aDat gceft-p öem bjeber-om ? oog-toepbing / en
jöpatnutnanfcöiïberp op'tglafcnbenfter geben/
<©an bat baer Doojftethcjjt ten £ups tuojb upt-ge*

bieb ut;»

5©eesoog-q«aalt0 gemeen/ bp eel ttihp oncel;

,f>oo ujcl in 't cerlncU ïjups als in Det bnpl bojbeel

:

M>oo toel in neten als Inoeg : recljt of ten taaeröe
ocgen

fet ïjabbVbebetuljb boo j't ooj niet mïjetöert fou
mogen.

1®at bril bit «JSjijfe grtjn/ 'tuiden lang ban
nlcet en baert/

Jüomtngtnen upt tgebioklW bat 'jg 0oö / 5©ie
•Jfrob ?bieb'2terbt

jl)et alles toat er ts in (tuer en toom non öoutoen?
IBtensöepl'g 'i^ooclj-luaeibirlïe'engeen aerbtfdfj

gcficf) turnt tcgoümen -
?

ƒp biiefre bommichepb ! nochtans leert frljilberp.

<Scn miniten 't (letijte bolifiban batter een <©ob
3P-

eilenbige JDeeflcrff' itie 't aller lucfens tuefen/

'tï©elfB nopt acn-bad)tig fjert bepepnfbefonbec
brefen/

5©ie 't al-btrlitnbenb' bttpj / bit ons ben gjooten
<&ob

23p leuren bergeltjcüt en leeltjrB geeft tefnot.

1©atbaeti)etnuof vtb?epnJ)em üitl)t alsonom*
frïjjijff'lijcIiJ

<£n in eltn minfte bing rtodjtans geheel bcrblijff;*

Itfjrfe i (meer
^cpnfTntet/geltjcnenaer/bepnfl niet/ of immer?
«©obüjaer banubï gcfien: uüj oog flraelt niet foo

beer.

^>p ftrijöen met <©obs Vuil/ bic «©ob te bootfen
txrarljten.



Stichreüjckc Rijmen.

43etuv»g" o fitiiilörr uni uUjcs btuafcn Ijoofra

nuf-Drarlitcn.
jg>oui-U)i'ilen brengt gijn óoD g<-lmHccn g>onnc

uoo:r

•Die mliacr niiDDiiilirrfct h .'«/./™bier-letc'riry

U)oo:c :

|)om uimeu Doet gijn !icni in bcvlutc boo;-fcl)nii

nomen
5l)ftecuD:ie Daüü lcU:oe:i gclnru De p.iticc ban

LlOlHCIl.

Cu alarm al rr met getogen i* ou fll«S

4>tactim met Dubb'lc leen rcctit o ft ecu .'*••«* tnaö.

üufr nut Btttaaenoe l;anD i iüct43oDsgcDaent/
maet tojen

jTïict Eof/maec plagen frof luo:D Doo: u Uonfl ge
gebovtn.

'6 l?eb etn Dnc tjoofDtg liif (luacu loop: De lo']'e

luit ;

^>icn fraen t liaD mee een natm : macr. 6 mijn pen
fiu-ijgfiil.

2tcfj Dbjacfbenr al re g:ootban Den geroaenDen

Clmften:
IDel vuaert om fgn Lulaciit ban 3ooD' en Jlïarfj';

mctiftcn.
3rfj fonDtn in.uit bebjeent ban ft! Die fcnDcn

Uiten

!

't >tfebjcen pair o oorrcit beft Dan frhitbcrji tcfien.

«Dan or Ij of o ScrjilDtvs (janD alleen fo flout rtccijs

tooten/
en fp 't niet na enbc'tn Die'tvjoltfi/>JpoD*\Boojt

berfclarcn.

22 7
IDanr ou papier/ öooj pen ; in kcitu Dooj mont*

gcfctjal/

riïaclfiu'nieen Heel-tal / en Uicer in D:ic-tal/

geen tal.

Ceti onbcrDeclncu punt Dooi-fnijt-ir.cn tot bjit
malen/

<Jn gaetbjeerD?ieDe gjootfrm eentgpunt bepa*
len,

ïDaev blijft zmiuks nu/ bJtcnö b^cpn (yocfcetjjer*

fmifr)
fïopt ban fulrlt rehen-bJcvru/ nont ban Dcc.ö meet*

IxonflUJift.

't ïDacr ecn-funban De Diic(boov maer berbojgent*
IjeDeii;

IDaet op niün g loof gegtonDt bcrbjarijt «töobé

falirfjcDcm

«Ont'ucn ofünacclt trltutct, lücltjemDie yierfoo
leeft/

ZDat fjp tot f)aDer <J5oD / tot geplant/ g,efum
geeft/

3Tot trooftcr &öct<i «öeeft. <©oD,ö eet moet «©obe

bigben.
Jtlleen ie Dtt mnn bjenfclj / Dooj bjaarfiepö te bet*

Drtjbcn
©e Dolle Doolmg-blaag / Die fcyicr. ten ï)emel

't ftooft
Dfiljcbcn ijecft/cu «©oD fijn bJarc eer ontrooft.

•tttcrmctcnbjepn-geBtrtjt Doet ficy mijn geeft ont*

roeven/

'tïDclrh'tlitjf en tvutft ?tel-I)crt; fcïjcur-fwyttg/

in bomt boereu.
F f i €en



2a8 Tweede
Ce» peöet tut l een niento en «aetbtt binbei: ^ijn .

IDan 'ttupfïe tocien «löobs / bies gaet gp Vot get

fcftrtjn/

39an fijn öjoom- rijenen nop / en .fabcl-ftoang're
gerffen

(<©m anbten ooin gein felfs boo? fgnenbonb te

perffen)

Cn beelb fül) 't toefen C*obs : «ï&obs totl (toaar

toan bc tocet

Cn boen <©obs kennts 3911) blgftbp yem tn 'tbcr*

gect.

^>oo üebben (na men ffptyft) ttoce %matx$/Akx-
ander

<En 4nw,ttt-t$at&/ be eene tegen b'anber/

35obS jDOonna epgen gooft/ niet na ^cgnftupr/
gebeelbt:

3©at geeft bat Baber-ttoift en ongebaï getcelt

!

*©e Keyfer, bie 't papieren Boernenbergefrgillen
3tUtfamen gaf ten bupj/non geen ban bepbenfril

len,

«En fcgoon Ijp b'pble ttoift toelljatt en fcgarp bei-

boot/
't '#ielp niet : be C-ob-inacl-luft toas inbecs ttoce

te groot.
3©ietft Ut 't al berftaelt't geen wcnfcgentoelbeiv

fleren i (nieren:
b'Centotlin «©ob b}ie C«oon/ enbanberbjiema*
<©ees oat fijn toefen cen/norgtansbne-namtrg ijö.

gn bcelen is oocn 't bicpn foo btep ïn bupltcrnis/
35at f? 't geel toefen «©oog in 't minfïe ftofjen ttnp*

ten/

Deel.

Cn fcggen gem norgtans onenbig/in/en fcnpten

211 toat cv leeft en is. gillen rafen paft be Heer/
3£ie «©obna-bootfentotl/borg toejnug tot «fixbs

eer.

© ! ïterrner g'lijtnc üertn/bie u gaet JBoeber noc=

men ,

25ef»otgem niet alfoo bien gp bttrftl^abcr roe-

men.
T®t bjucgten bi e göp geeft enntoe mael-geeft binö/

Cn 3tjn bc bmtljtenmet ban eenop-recgt «J&oba

feinb.

©org bit 'SCeleerben Boft :benonftcly>Itcbccfacn
Titrrhafij berber gt bces toonb'ven boo? bc leccBcn

:

5Diegeerncntocter.b'5ijn (enmepnen 't5p fo goer?

3jn alles toat m'öaer niet booj beelb aen-frgon

toen boet.

*De2Scelben(.fept inen];ijntot fletgten bolc&g
gergben/

(31>ies too^bcn-'s oocn geBuft ban onbe fuffetotv
ben)

Cn baren (na bat ons be beeïb-booj-pleptcrfept'.

ma letter en ^egjiftupj / in 't geit aen-batgtig
gept.

<© <©obes <£eeft entooojt / bat opt foo fncbtr',

po^ben
<3Tot beucgbe/fint toanneer 5nt ggpfoo ftomp gt

toejben/
«©atggp cfootoaantben menfrg) uratgt loos tc v

3Pbcnftgampt/
€n't^>cgilbers ganben-toercK rooettrebm in:;

ampt i



Stichtelijcke Rijmen.

T>e öooö fcan dttMfl 5>ooit is 011.0 te nut be*

frlncucn

Van bier Doo: renen >Oer|tccn ö;arl)tc!ucli gcöje*
beu.

Onlumlrigcnop rcriirüJoM ai'ce Dncv ücrttlt/

CnUatrittbanben Dag 't öcicIiicDc uooi-gefrclt

;

^ftoebi' acn'r frlianDig bout Den öooö tjeert mot'
ttliillÜCIl

;Doo: Ucför ror Den nicuffh en uooflieuö inner tip

•225

Den

Tc gantfclic letter »i?oDs lunt-fcroomig alp een
u'.ocr/

2h) tiol lui: Delen DooD Die Ic'jcn crucnöoct.

<Daer liooit m' in naarfu ecn-bouö De ongcualfrnte
moiiDen

;pat paafrli-lam mecröau jiwfr op paafTtbeM'
niDt berfcont) n

..: uier. T>co:frMlDcn>toil'foog beöjogcn
JIJ» :

410 lag Deji hrupttfi imr.ö m't fici.ban fmipres
trlinn.

*7o boa mfrlnlöiTp meer pits öan in «öoöo reben'

OMü t-l3eloofgcl)e(lopjroiuiuc öommirljeöcn *

«CcuDooDe mommc grim ban Die Doen OAt men
Ui: cf

•onDcr fdjirit rn ni rt cnbJillig leef i

renbnl bpanö banhrnpfi cnfrfianbe'

iVijjcr. Deo: g'uooifaemijcpt ; een tuaciöe offer;

h.iiiDc^

Of tneD rig ircrru geroep 'of t Intter üireet gc=

fpot

fl)et |uncn naren Dojft en bang gebebt aen <J5ob-'

Jian ronp öocn fien ör (lof banfos beel Uneeb'
uert-pnnen;

C-n Ijoe gcöult in ieeö beton» ban frtjulö moft
friuinen '

<&
! berr' ban cacn : ljier/l)ter i$> ö'apen-uon|t ge*

ft unt/

>en t onrjtl)f fmntöebauö öeegöooö foo pö'lncfc

nvt.

T*ocn t' bJiiluh mrin ucpnnbctcjuaeöt tctoe*

Der-leggen/
*)out/ Dicöit leeft, te gort geen ttU ïjicr toe fal

fcggen.)

ftkn bcelö öcu C)cer aen 't brup.o in fo|in ban
gnerrfrfte £ :

lüao öttfgnjS galgo facfocn •' bing Ijp foo boe ftp

le'e }

In 'tiiPt ge|"pamicnlijf(Ha 'tlilaaglijtHbooj-ber*
irllen

t lückli v-n-ut öacr üan Doet i itan 't oog öc becnöerg
tellen:

fin gactöooz ücpöc boet ecu felbe nagel Ijcctt.

crnDerulel maclrmcnoochboo;ecnbiï fnncle'en:

«DooiöecjjfriHn eerbaerljept totl (fiaje) öeltonft

OtUitoaren
ÖeljagneltfCltöoen ^ijn boo? b'ecrbte £l)£iften*

frljaren.

>jJn nocljtana onDer Dcco naem biicnöen/ meeft

öorl) al

Vol ysHH4-)&\itUtïv i beeft fcijaamtc gautp geen

bal.
F f 5

li)00 L
l*



25° Tweede Deel.

$)ooj-toaer een anb're frfjaamt beeft ftcm / ï>it/

niet gereftent

©ooi menfefi/ een üiojm geleccfi/ïjet aen-geficftt
geteecbent

:

«Doe Sein alg t xoit I biaer na öe fmaat fijn pijlen

fetjoot/

l&ttmint Jlof uan feftaamt fn'n toangen maecöte
root.

I&enathtcftemof fcïjelm/ja aller fcljehncnfnoot*
fte/

<©f fcbanbelijcbenarr'/ja aller narren grootfïe.

^De bialgelrjcbc breeft btem' op Der (traten giet/
»tiacrarbtftebatmenbinö/uja$ foo teerarJjt noch

niet.

33e fomin'gebecrbenbemöerfmabeUjc&öaer nee*
hen

:

«Defommge fcljttbbcn 't hooft en btclen aen 'tbe*
geeften.

3©at heeft öe bupfternig / toat geeft-g' al niet be*

fiaen/

»©ie mtbbenop öenbag oen öag Ijecft öoenber*
gaen*

Hieg/liegniet/lBaalöers-öanö : want marl) men
'thntpsaf-trechen/

J>oo moet nv aen 't hrupjj geen beel bejs Iijfe* booj
'toogbebctfecn.

ï?eeftniet 't befnebcnblcefch aen'jS firupjïberblget*

te bout (fthout^
StlSopen hanb-gefeb? ift bloot moeten ^tjn aen*

j

<Den boob be$ Wti$ / bü *$ bïeèfcïté befnifjbehi*
begcerben.

<©och b»aö 't otui)u)>böc lib fien ouöcn Abraham
iBtn tecchen ban Ijèt faat 't bjelcft tipt Jet fjjné

quant

:

l&an't faet/'t uielch booj het oocn gcenö menfehen
booit-gehonten/

3Dcn boob booj fijnen boob öaer brachten ïjccfÉ

benomen :

^oo biaft oocb fijn gedacht een teprben ban öe
fonb/

^aer'tin boob-ftftulbicbeptiï bepl-Ioofen #an&
booi|tonb/

€n eeubrige Imcy ban 't joeft ötr IDett' en Xeben
optooi chriitum af-gelirht/nabat Ijp Ijaö geicben :

«©eleben op een bant/'t bïclrb epfc!)t een fcbieltjcfe

graf/
5Daer fjp/na bonen tijbt bctbjerrtt/firh upt begaf»
HDaer-omlna|t batbjel eer bcr beuren facpbepof*

ttn
en'topperbrempelë-ftoutbcfrreiten toefen moftf/
(23c(irebenmet Ijct bleet besS #aa|cb-lamö)inöie

nacht
*©oe <©ob?s geftrenfïe boo' fco menig menfclj om*

bracht;?

3De frn'len 't bobenhout/bie 'ggalgg fatfoen upt<>

maften/
©erbeelbenons öepoojtbjaerbooj men moet ge#

raben
2Mootmee|tbct;rinaen-fcSout/opöatfulr&fim 3," '^emctéhoogehupsVöae* «Üh^fiugi boo?*

flnfi leerben I getre'cn
Dooj

eng' leerben



Stichtclijckc Rijmen. te*
3Poo: Ciateii boob en blorö in !tn& Jtpi toare leen.

tnacr omü)!l mentotgj .uu D'ouDc Dolimj
;.n

t gegroll ban :i ó .IT-goöijr. ontfangen i

Sfa'S incrên AUontmacl Daer too:t uan n tier*

binair
(^?3o: teemt) er ©ÉB-genoot al fittenb' nf-glie*

maalt;
tD. bange |g ';ert Dec

uree feu

T>i:moct in t tafertel een papenmtf-Iielru toefen.
•: . bar in ufcptlbetp

•:D en toater ölieD jupft upt D omerljte fp :

't Latynftf) i.n.r.i. tot op-ffönft aen-gefmeeten
tuil bar: heeft Dan 'f tt upa Hebrteufch en

uerijercti i

mfcat De fttabtm moede? taan Die fpraatli

)eet in urne Ir en te inbene meelt' oojfaara i j

ti aertoe ruil uli lang tn i-eclbcn fepl atii

toi"'

T)ieijtdaIfüiiD:r fepl norljtarjjniet jijnte nrij*

feu.

tocl eer boo: 43oöa bermatn /

'STotnoot huluou gcrtrljt imt nuer toery gcDaen:
oUolrna af-goDerpcn bomyept toafr uan

nooben
SBat epfrfjr Dan or.fceento' Die galgen maeefit tot

: vjitoie. pet fieljtclijrlia De*

geert (meert:

TTDelrk ons foo to aarDen Doot ten naejtcncifs.-

't Oeu.'ootlicn bJoot en toijn/m '# peeren tooojt
genomen/

jHjnclmiU bleefryeu bloetp bttepcucni'0 bol-Ito*
men

:

&Ün tot geyeitgiuilT' beo
-

ILeben-vijrlicn boobo :

^ynüoo; t ^oö-lieUcnD/yaittoatfonbcrltnggten
groots :

^rjn tencheno Uan net tam ttoclclt ucïhüj ntct aen
uan tonfrm

©ooibien't niet toa.a een berutoVmaer boojbe
;tel eenfpyfe.

-Cn norytaiijö ijjcngt norlj tooozt nory tcpraeng
'tliiunr. in 'toert/

hèoolangbes t?ceten)Oflt nocl) toery gcfryoben
toert.

Zybtuutu <£*ob oy-lcijbt. <U?ebulbtin cpgcnly*
Den

^aluccn bce'Dnts -ijnuan chirti Iijb'iyrUITryDen.

creer chrifti tteberina l in baat en ntettnfeyyn-

:

Dooi anb're tuu fclfö fiilt gp
:

t bcelb Chriiti iq'n.

ïlnbt «et bie leeb aen 't &tupsf:ypfalti ^iele nahen.
én cnbcrgetclijrlt,. fijn urnna u bert Doen raten,
©ar ü iieiugc fruilbcrpalaUcfbebliKuenDoet
©ar gn <©obs èoona gebaant' bracgtlcüenb' m't

gemoet.
TDaer lijtgfm bacnbban't tocefcy;yaetp/tegen

bic uyaten/
«Offtemtu fjert om piept of toraue aen te baten;

»0f braegt gijp 'tüntps (boclj niet gyelijcEt net
BtupiS betaamt) (naerot:

'J\x 't benbel tegen êuitft/ of üit men <£yiifrcn

<©f



*3*
,

<©f is 't ahentupfre gfteït op aetb' uto trooft en
bceren

©f is u geeft bebjucbt metbupl onfiups begeerem

<©f iö bc bnpcfc u <©oö j l©erelts ecre u 45oDm ;

<©f Doet u hert of hier oföaer inacrbfehe mtnn';

'tXphocucellofö ofgp/ofanö'teutoemennen

:

t3JS "toriS/bes peeren booten foerht ghpniet te

feennen.

Tweede Deel.

3lch Ch?iften bien t'cBmp boo? ben oncBjifrett
rhaam

l©athebt ghp Ci^tflelijcr 1 behalben Hechts öeit

naam.
28x0 «Thjiften! öie/ teibJijl ghp bolchtu blinoe

lichten

berooft blijft ban bet licht 't toelcfe u geftcht moet
richten.

STICH-
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STICHTELYCKE
R Y M E

D EJ^D E DEEL.
Ghewillighe Paticntic,

N-

©fte :

Lijdens Remedie,

Het gedicht fpreeckt :

T-,wets, êfWoerltn-fronckerf,

ly, Leici s, met m my:

VAmhtur tcht fullks voor nul1W1/1! j

Zn hetft , tl hxi hy 'tj'cheon vermocht,

Kut mi mier kroihi -vtn fiof gtlttht :

' tUttupUjikjchttn hatftf'enkttuKkttjil.

Etrouwe he: ten, die nu lijdt,

En wachtmif-fchien noch fraerderfhijdt

Daer al de Wei elt 't oog op heeft,

En, hoe-wel klq n en iFecht, voor beeft

;

I :ot noch toe hebt geweeft,

En 'tquaedt, doc't ver was, niet gevrecft:

Een ding hebt gy voor al van doen,
Daer hert en fin fich na moet fpoen :

Gedult.een fchoon en e*d Kl.-ynoodt,

Van Prijs gering, inkracken groot,

Daer al des Werelts befte goet

Ver in waerdy voor wiicken moet

:

Dat, als 't in 't hert wel is geraeckt,

In ongeluck geluckig maeckti

En als 't eens valt fit in 't gcmoer,

In di uck geen druck gevoelen doet

:

*r Welckyeder nier verftaet die 't noemt,

En elck niet heeft die daer op loemt.

Dit is 't daer udit Dicht van fpieeckt,

Op dat gy 't foeckt, foo 't u gebrceckt j

Offoo gy 't hebt,forg-vuldig houdt,

En vafte Ziel-ruft daerop bouwt.
Geduldt is een gewilligheyt

Om al te Iij'n wat God opleyt

;

Door een oprecht Geloof gebaert,

En in een Ziel vol hoopbewaert

:

Een oaaf-roovelijcken fch.it ;

ten ftcun-ftaf op der denchden padt^

Gg



234
Een toom van eygen finlijckheyt

;

Een muyr van onverwinlijckheyt;

Een bed waer op de fwackheyt ruft 5

Een water dat quae luiten bjufti

Een deugt,daer wan-hoop door verteert,

Die 't angftig murmureren weert,

Die 'twaerde Woort,Gods edel faet,

Niet leven -loos in 't hertenlaet.

Dees is 't waer met men fich vooi-fieit

En alle lijden 't hooft moet bien.

Nu is het dat den ftrijdt begint

:

Wiebelt verdraegt,wie meeft verwint.

Geen leedt moet u te rug doen gaen.

Ift groot: dringt dies teiterekcraen.

Dedeughdt krijgt nu haer rechte itoff:

Hoe fwaerder deucht, hoe meerder loff:

Ift konlt te zeylen vpor de windt ?

Verwindthy die geen Yyandt vindt ?

Vindt hy oock vyandr dien 't wel gaet»

In al-tijd t blijft in eenen ftaet ?

Sa, nu ift lijd en voor de deur,

Lijdt wel of qualijck,gy hebtkeur.

Die menfeh lijdt wel die fonder fchult,

Sijn lijden af-lijdt met gedult.

Geern lijden maeckt het lijden min,
En God heeft meerder luft daer in.

Maei foo m' onwillig lijdt en fwicht,

't Walpt God,en 't noo doen maeckt niet licht.

Wie willig is,wie vrees verfwackt

:

Wie ongeern doet (wie licht flabackt.

Goewil,maeckt kloetten kloeck Heemttoe:

Derde Deel.

De blood' is in 't begin al moe.
De kloeck', hoe-wel van buyten ang,

Heeft ruymt' eu ruft in 's herts bevang:
De bloode (onvaft in 't Geloof,)

Die geern wel 't lij den van fichfehoof,

Maer toont hem als die 't niet en doet»

Mift trooftby elck, en in 'tgemoet.
Waer toe in 's ftrijdts begin dan mat?
Het Eng' is doch het Zalig padt.

Gedenckt waer voorgy wort geacht.

Van and'ren van ufelfs gedacht.

Gy voert den hoogen mem van Chrift

Hebtgyoplijdennietgegift :

Soo heeft u breyn maer windt gevat,

En letters fonder fin gehadt.

Wilt gy zijn 't geengv wort genaemt

:

Of lijden paft op u,offchaemt.

Hier lijden, foo gy trouwlij ck dient

:

Voor God fchaemt, wort gy 's Werelts vrient*

Soeckt hoe gy wilt;kijckt om end' om :

Lij'n is de Ziel van 't Chriftendom.

Sijt gy een lit van GodesKerck :

Veel lijden is u meefte werek.
Gods Kerck is een gedultfaem huys,

Sy maeckt het noyt.maer draegt wel kruys.

Verfchuyft dan 't lijden niet t'onty :

Veel beter eeuwig dan vroeg bly.

Ontfluypt het niet door fnoogereyns.
Vermijd het niet door bloo gedeyns.

Verfmaekt het niet, (hoe feer gevercht,

Hoe feer genoodt-perft en getergt,

Hoe



daer toe biedt,

daer toe liet)

>,neen)

gement en lxlcr-recn,

-; tegen-* e:. :

icht cotdatdettoochïte .

. wrake fcherp,

\i af-we p

,

knechti

lemeeritrediagc

: waer-om, waer toe;
Weet alder-belt hoc lang en hoe.
Van oOv!

Dan willig en o

Als God ons Iijdcns ftoffbefcheyit,

En'tpadct

Enl'oohy kon.niet lijden fou

;

I een Chriften draegt
-

-i moet, clck wie hvzv,
iJten boos,lbo wel als hv.

'i't Aerdfchheclhi.-ckt
vin vnecke blaeckt,

i ;nmo.t wcldoorde noodt)
Bt zijnvyand: doodt,

• .ilibo ;

. :oon hoop en tijd: lich boo;

..itdoor 't quade tcverho'en

Stichtelijckc Rijmen.

r n 'r lijden nvt te weeg te doen,

Veel liever u God-hooi ig Helt,

En onder 't pack van 't lijden ïinelt.

Kortaf; hoe lang.waer, en van wien,

Daer heeft ons oog met op te fien :

D'uyt-kipvan bly ofd«>evig lot

Staetnict acn ons maerheel aen God.

ïoo oock de keur van 't Inlli ument,

Waer door hy ons het lijden fendt.

Ons over-leg en Aerdlch verltandt,

Als 't lijden komt.moet aen een kanf.

God in fiins Soons hooch-waeidig woordt,

Moet ileets en alleen zijn gehooi t.

In 't lijden geen uyt-vlucht,dan vlucht,

Om-lichr,Gebedt,enNoodt-gi.l'ucut.

Soo gvditwapcn-tuyggebiiiyckt,

En nochlinlijden blijft looduyekt,

Endcnckt dat van Gods! V

De tiidc noch niet voor handen is.

Dit is de les. Nu hoort de re'en ;

Die 't lijden oyrgccin lijden deYn,

Waer door in 't hert de kracht lich Hort,

Waerdoor m* in 't lijden lijdfaem wort.

Gods waerdc Soon, 't onfchuldig Lam,

Dat door de doodt den doodt ontquam,

En,dooiiijn lijden darhy droeg,

Het lijden eeuwig van hem joeg.

Dat 's 't Oorlogs-teycken van ons Vaen,

Daer wy 't gelicht op moeten flaen :

De Ster, dieonsvooi-hecnen licht.

Tv maeckt eens reepen klaer gelicht

:
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De Pilaer die ons onder-fhir,

En alle lijden maeckt te nut.

Hy Veld-Heer is voor uyc getreen,

En heeft fijn lijden door-geleen :

Ons was ons deel oock wech-geleyt:
Kuis 't ons beurt. Weeft nubeieyt.
De Mee'rer felfs is voor-gegaen:
Hoe derft* de Lee linck blijven ftaen ?

Noyt blijckt des Dienaers trouw foo (ee;r

Dan als hy lijdt met fijnen Heer.
Wat Oorlogs-man (ten zy verfaegt
En die na ti ou ofeer niet vraegt)

En leedt niet geern al wat hy mach
Soo hy mae; opfijn hooft-man fcsh
Wie is'er die met recht verflouwt,

Wanneer hy I E S U M , 't Hooft, aen-fchouwt,
Wiehoudter noch een duyfter oog,
Als hy bemerckt wat hem bewoog ?

Sijns Ziels natuyrlijck neygen haets.

Gafhy fijn eygen wil geen plact-s :

llaei- God.wiens wil fijn Lijden wou,
Gafhy fijn wiken was getrou.
Des levens glorieufe Kroon
lilonck oock in fijn geficht foo fchoon
Dat hem al 'tquaedt geen quaedtgeleeck,
En,doe hy kon, voor 't quaed niet weeck.
Op 't Eeuwig was fijn oog geveft;
En daer-om koos hv 't qiïaedlt als beft.

We! op dan Chriftenjdoeck Soldaetx
Siethoeu Hooft ten flüijdt-waert gaet.

Denckt, ais hy dachr, lijd? als hy J.e«dc,

Derde Deel.

Soo leyt fijn Kroon u oock gereedc.

Denckt : Wat God wil, daer moetick aen,

Veel liever geern als noo gedaen.
Lijdt,al waer God van lijden fpreeckt.

Buygtras. Al wat niet buygt dat breeckt.
Niet maeckt den laft foo goet en foet

Als geern te lijdenwanmen moet.
Dan moeten wy, als 't God ons geeft

:

Dan geeft het God,wanneer men 't heeft:
Dan heeft men 't recht,en op fijn tijdt

Wanneer men, als een Chiiften lijdt;

Wanneer menfijnes doens gewis,
Onfchuldig en verduldig is.

Verdiijftdan.eer 't de Ziel vervuylt.

Al 't ongeloofdat in u fchuylt.

Verjaegt het uyt u, is'eryet'

Dat anders wil, als God gebiedt.

Maeckt u geen wil als Godes wil

:

Soo lijdt gy willig, wel,en (ril.

Een heit dat willig lijdt, is e'el

;

't Sietflechswaer-om en niet hoeveel.
En of 't niet wift waer-om 't verdroeg,
Gods wil waer hem vaer-oms genoeg.
Hoe willig moet het dan gefchien'!

Nu God foo veel waer-om laet fien ?

Soo veel waer-om,die fulcken kracht
Wel eer in Gods-Bemindewracht,
Dat fy,felfs in de hoochfte pijn,

Stil en doorduldig konden fijn.

God fend ons 't quaedt. Maer om wat faeck ?

Op dat hy ohs te fteicker maeck.

Hf



StichtelijckeRijmen.

Hv hteft'gecn flerekt,die novt en leedt.

Kovt hielt hv'r \eldt. die novdr en ltreedt.

Woytibei en, tonder moeyt,

Herleven na fijn \\ enlchenvloevc.

't Is eygentliick.w.;: God op-

Geen ongcval,maer llechs gevecht.

r,.i!tll\T,

: i wat foet, lomnjdts heel uiyr.

Geen ware 1 utts oi'heyls verlies

;

a uvt-gekies.

Geen w are goeds oflults af-bieck :

I :. ck loepen in het Heek

Ka*! prijs -ftuck dat GodYelfs op-hangt,

loeckloopt.alleen ontrangt.

i dan lijden, houdt u koen j

God wil u daer nier eer aen doen;

I . opiijnslijdens Veldtj

1 f een Heldr.

len Heldr, d:cn Godr n;ot vremhden toont
• melfcJi volck dat met hem woont.

Een HcJdt : ditn God met lofverhoogt,

In voor G p boogt.

On • - -en-fpoedt :

it,God acht het goet.

• h\ wildat'sweeldsgeWieek

eb ons al betont. eek.

ivoor 't gevaer
• -aen met haer.

W • -ir het doch al wou men quijl

^nfl;n hoogft profijt >

•
. r.oucaen 't hef

't Welde diidt tot eeuwig ongerief'?

Mei ckt llechs in alle quaedt op 't endt

:

Soo is 't geen quaedt al wat God fendr.

Daer is voor 't vroom en lijdfaem herc

Soo l'waer niet dat niet licht en weit.

Dies dubbelt hy fijn lijden dan
Die deynll en niet ontgaen en kan.

Daer-om ïlr 'teen waerachtig woorr,

Uyt een Onchrilten mondt gehoort:

'SToont mp een nunfrljbic üjnffteptljceft/

3rb toon u een Die Irjöfaem leeft.

Wat doet hy die gcdult verwerpt
Dan dat hy 'slijdenswee verfcherpt ?

En, luchtend om vermindering,
Krijgt mmderings verhindering.
Oock, als men Gods getrouwen raedt

Met dieper ei nit ter Ziel in-laet,

Wiens lijucn,a!s hy lijdt, is 't meefl: ?

Dien d'ongedult ïaecktin fijn geeft.

Wiens lijden, als hy lijdt, is 't minlt ?

Die 't willig lijdt, en achtet winff

.

Wu achtet winti? Al die 't wel vaet.

Wie vaet het wel dien 't eynd verllaet.

Wie is des ey nds gants wijs en wis ?

Die wel weet wat een Chi iften is.

Wie weet dat wel > die 't oog af-treckt,

En verder dan op de Aerde ftieckt.

Bekent llechs, Chnlten, wat gy zijti

Soo is 't u niet al wat gy lijdt.

Hier is geen Canaan voor dy,

»Ba« aerdefche wCeld en v teticiKl in ;>' .'

C g 3
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Dacr gy in mackelijcke ltift,

In vleefchehjcke fachte ruft,

In uyterlijcken over-vloedt

»eiit3. Sol'J leven fondertegcn-fpoedt.

«14.
'

Hier is voor dy geen lukken ftandt,

Hier is voor dy geen fulcken landt

Dat waerd zy dat'er 't hert aen-kleef,

Ofdat men voor 'tverliefenbeef:

Dat waerd zy datm'er flag om fla,

Ofimmer in 't geweer om fta :

Dat gy met fortsbefchermen moet,

En houden 't in door menfchen bloedt.

O neen : dit 's u noch toe-geleyt,

Noch van God feker toe-geleyt.

Dat was voor 't volck van td'oude Wet,

Dien 't eeuwig niet was voor-gefet.

Haer was een landt van faligheyt

Op defeWerelttoe-bereyt:

Een faligheyt en feeker lot,

Als 't leven was na 's Wets gebodt

:

Een faligheyt van God vergoft,

Maer die nochtans eens eynden meft.

Heel anders, Chnften, ift met u :

Want doe was doe,en nu is nu.

Doe was het nacht, nu licht den dag j

Nu fiet men datmen doe niet fagj

Nu heeft het fchad u-werek heekjyt >

Nu flaet Gods ftem een nieu geluyt ;

Nu heeft het kinder-doen een endt

'tOud zy dan 't Oud : mercktwat-.gy bent,

Gy bent een vreemde gaftop Aerd

Derde Deel
Hier vreemt : hier laftig en étawaerd.

Hier vreemt : hierniet dat u behoort.
HierPelgrim : hier geitadig voort.

Den Hemd is ons eygendom.
Hier gaetm' als vreemde met ons om.
Wat oorfaeck dan van veel verdriet ?

't Heyl dat wy foeckenishier niet.

Geen fchat: geen angft : jjecn winft: geen fcha.

Al 't geen ons komt, komt eerft hier na.

Wat doet hy dan,die,als hy fiet

Datfich nu lijdens ftof aen-biedt,

Voor 't lijden ongeduldig fchroomt ?

Hy wacht hier meer dan hem hier koomt.
VVatdoet hy oock, die, als hy valt,

Begint te voelen 's lijdens laft,

In 't lijden fïch te feer bedroeft

'

Hy foeckt hier meer dan hy hier hoeft.

Als 's VVerelts quaedt is hem geen quaedt,

Die al des VVerelts goet verfmaedt.

Het quaedt heeft op fijn hert geen macht,

Die hier op Aerd geen goedt verwacht.

Wat noodt is 't dat hy 't quaedt feer vliet,

Die geen verlies van goedten fiet ?

't Verliesvan eygen doet maer feer :

't Verlies v an 't Vreemde geeft geen deer.

Schroomt gy nochtans voor 's lijdens pijn ?

Ten kan niet meer als 'tquaedfte zyn.

Maeckt u het alder-quaedfrebang ?

Hetalderqiiaedfte duyrt niet iangh.

Al wat nrhier lijdt, ïslijdclijck:

Waerom ? 't is al t' faem ti/delijck :



Stiehtelijcke Rijmen.

*t Is kievn vat hier geleden vort :

kort.

Allencken mindert u ae fmarr,

En door veel hardensMort men harr.

Hoe meer gequels en droetfenis,

Hoe meerdei vi euchd als 'c over is :

1 :: meer lalt,hoe na meer! uit:

;:de lachte ruft.

il dar men hjdt.is eens gedaen :

*r Gocdtdaer m' om lyt fal novt vergaen.

: ons Hoofren Heer gedacht,

hcc.fr hv'r al veracht:

: hv 't -euvig dathy fochr,

Endraegtde Kroon daer hy om vocht.

Soo u aces reden 't hert foo raeckt

Datgy -.
: u-el fmaeckt

:

Soo acht gy 't Aerdfche min dan min,

En 't lijden wort u een gewin.

fofe VVerelr, die ons dringt.

In noch hoe !a:ig hoe meer befpringt

:

. (land rot lillen fpitft,

En 't hert tot nieuwe wreedheyt ririt,

Die op d'onnooflewoedig laeft,

En vuyr en dreigementen blaelt:

Verdnickt,vcn olgt.doet wat gy wilt

:

Geduldt is ons een Scheut-vry Schilt,

een hert voor quaet verveert,

Dat al begeert wat Godt begeert.

j herquaedt niet dat gr denckt

:

. doch dat ons dan krenckt ?

- >d verloüotugequel:

Doet wat gy \vilr,het is otn wel.

't Is niet,a!watgyop hemtraclir,

Die't 'ijden voor geen lijden acht.

Wat hebt gy met de quclling voor.

Gy mevnt gy doet. ons druck daer door.

Vergeefs brengt gy ons in den druck :

Druck is den in-gang van geluck.

Voor druck een weynig tijdrs befuyrr,

VVijckt ongeluck,dat eeuwig duyi t:

Voor vreuchd.een weynig tij d t s gcderfr,

Komt vreuchde,die men eeuwig'erft.

Vergeefs beltrijdt gy onfen naem j

Vergeefs fchendt gy onsgoede faem j

Vergeefs foo ftelt gy ons de fpot

:

Daer is "een eer als eer voor God.
Vergeefs beneemt gy haef en " goedt

j

Vergeefs foo dorftgy na ons bloedt

:

Wat vraegt hy na 't bederffelijck,

Die 'toog heeftop 't OnitcrfFelijck ?

Vergeefs is al 't bedi och en lilt.

Dat Satan uwe Prinsoyt wilt,

En nvt des boosheyts af-grond haclt

:

Ons hert is met gedult verlraelt.

Maergy ó God 3die'tnubehaegt,

Datu Gemeynecveel verdraegt ;

Is lijden dan het rechte padt

Na uwegroote vreuchden-ftadt

:

Laet dan geduldt ons al-tijdtbv,

Dat s' op dien weg ons tecigeldc zy}

En breng als trouwe Ieyderin,

' Al lijdend' ons ten Hemel in.

Uit
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God de Wraeck.

<©fte:

Trooft der Schriftuyre in tegenheyt.

25egrepen

3Jn«n feojte upt-lcgginge eentgee

pralmen *DauiDs.

Mitfgaders andere Gedichten ten fclve jirej/oofit.

Tot den Lefer.

SOo gy hier uyt niet anders voelt

V*n dittu hert ijjn wreeck-dorft koelt ;

E» <£w fe/ fich daer in vermmekt
Dittfijnen vyitndt wordt gemeckt:

Soo doet u 't lefen rpeynig nut

;

Soo neemt gy u een krtmeken Stut j

Soofiet gy dut gy niet en [let;

Soo vaet gy Dichters meyning niet ;

Soo tnetecktgy goede Medelijn

Vfilvtn tot een Ziel-feng».

Over den LX XII L

i&ws^y

E vyant mach te velde zijn : de Trommel mach
alarme gaen 5

Het fwaerdt mach op de kele flaen

:

De lucht mach klaer van blixemzijni de heel
natuyrmach zijn ontftelt,

En doen haer eygen felfs gewelt.

Daer mach gefchieden wat het wil : Een reyn vrootnherT
tig Ifra'lijt

En raeckt het al te famen niet.

Om dat hy God , die meerder is dan al wat dat'eris e«
leeft,

Tot fijnen trooft en fteitnfel heeft.

Geen ding foo wis. Enick nochtans , door 't vals befluy»

van my gemaeckt,
Was op den dool-wee fchier geraeckt.

Hetfmerte my, doe ick 't gelicht op d'op-geblafe Boofe
floegh,

En fach hoe haer 't geluck toe-loeg.
Het avontuyr dat wanckel is, en yeder een foo licht ver-J

raft,

Is haer docht my) getrou en vaft.

Een ander wort gefieckt , geplaegtjzijn korte leven vals

hem bang:

Sy zijn gefont,en leven lang.

Een anderkomt in ongeval,en flijt fijns levens tijtin druk»
Op haer en hecht geen ongeluck.

Een ander fucht foo veel gefuchts , en weent foo menig
droefgeween

:

Haer leven vloeyt haer faehtjens heen.
Dit baertin haer de hovaerdy,daer 'therthemfelven iflj

verblindt,

En recht als met een kleedt om-windt.
In d'orer-laften die fydoen.na haren hooch-verwaende»

fin,

Flatteren fy haerfelven in.

De oogen puylen haervan vet, en aes luerlijftuygtye?
der lic

Wat



Stichtelijcke Rijmen.

Wat weeld en trots haer hert befit.

Ceen ding lbo hooch , of 't luek» haer al. Al wat tv denc-

ken er. b

Soo ©haeftgedaea.

K Hecht; 'tv. noegt haer niet, en

in haer oog
und.danïv felver, hooch.

Syfpiekenqmedvan alle ding, en van haer ftoutefpot-

ternv

1$ oock den Hemel felfs niet vry.

Haervoort beeft bjde mentenen macht, haer reden die

val: aen-genaem,

Recht of-Ie van den Hemel quaem.

Het volck vloevt haer, als water,toe, en fchouwt-fe acn

als aerdfcheGoon;
Enbidtfchieraen voor haren throon.

De fi ome fien 't,en fijn vcrbacit,en dencken in haer hert

:

hoe ?

Siet God dit al.en laet hy 't toe ?

Heeft hy oock vinden vromen menfeh, die hier foo laeg

kloven weit,

Wel eenig dencken in fijn Weit ?

Dat 's immers volck dat Godloos is, en niet en paft op
Gods bevel :

En nochtans gaet het hae c fo wel.

Sy hebben geldt, fv hebben goedt,fv leven hier gerufte-

In leegheyt envelluflelijck.

Wat baet het v. ome leven dan '- wat helpt het onbcvlcckt

gemoei:,

En dat men niemand quaedt en doet ?

*4r
Wacr toe dan foo veel leedts geleen ? wae* toe, hclaes J

dan allo daeg
Te fchroomen voor een nieuwe plaeg .'

Ick had fchier oock al foo gefeyr, en haer, uyt onverftant,

gcflacht,

Maer ick vei heet m y felfs en dacht

:

't En is niet alles goedt dat goedt ; nier alles quaedt dat

quaedt gclijc kt,

Na 't oordeel dat de Wcrelt ftrijekr.

Waei 't anders : al Gods heyligvolck,van wekker lijden

dat men leel!,

En waer Gods volck dan nietgeweeft.

Ick maeckten mijn gedachten moe , en had lbo geern den
grondt gevat.

En 't recht verftandt hiervan gchadt:

Maer al vergeefs, 't Was,my te fwaer, en fchampten op de

, finnen af,

Tot dat ick my tot God begaf;

En in-tradt in fijn heyligdom ; daer uyt fijn Woort my
wieit geleert,

Hoe wonder dat het met haer keert.

Daer fach ick, Heer,lioe gy-fe ftort, hoelos en onvaft dat-

fe Iraen,

En plotfelijck te gronde gacn.

Hoe gacn fy doch foo haelt te niet , "het hert is haer door-

trefr met fchrick,

En e\ nden in een oogen-blick. Qders fchijnt

Haer wefen is als eenen droom, die in den llaep wat «on-

Maer als m' ontwaeckt, daer heen verdwijnt.

Dat groot gelceck,isnieniaiit-aljdatecrftgevrecft wieidt,

wortbelacht?

H h En



*4* Derde Deel

En dat m' eerft prees, daer na veracht.

Eylaes ! hoe wee is my in 't hert, dat ick vooru, ghy wijfe

God.
My heb gedragen als een fot ;

nagelijck,

'

en loop
En 't dommeVee by nagelijck,heb van der dingen eynd

Geoordeelt met den dwafen hoop

;

En met mijn altekleyn verftandt (niet fiend op 't geen

dat was, maer fcheen)

Ben in u oordeel in-getreen.

Nochtans hoe wel ick tegen u met mijn gedachten heb
gefaelt,

Ben ick van u noytaf-gedwaelt.

Ick hang aenu, hoedat'etgaet, ick houmy al-tijdtvaft

aen dy,

Want gy houdt u al-tijdtaen my.

Gy zijt my al-njdtby metraedt, gy zijt my al-tijdt by
met kracht,

Daer ick tot eer door word gebracht.

Wanneer ick u maer hebben mach , foo is my al de reft

onwaerd ;

En pas op Hemel noch op Aerd.

Of'tlichaem al uyt-teeren mocht j of 't hert fijn kracht
al heel ontging,

En boven 't hooft de doodt al hing :

Gy even-wel,gy zyt het, God , daer ick op fta , en hoop
op fchep :

Gy zijt het al wat dat ick heb.

Wie vanuwijcktopfulcken weg, die niet van uwe we-
gen is.

Dien is den onder-ganck gewis.

Want gy doodt elck die u begeeft , en, als een vrou ha«É
man verlaet,

Van u tot vreemde Goden gaet.

Hetalder-befte dat ick kan,mijns herten aldei-hoochfte*

luft,

Mijns Zielen alder-wifte ruft,

Dat is,dat ick aen God my hou,en mijn betrouwen op heat
ftel,

En fijne daden voort-vertel.

Cen Clmftcn/aliö Qp ftjngcftröt
begint te fiaen op *©obe geruft/
«©fgem beturaccb ftljoon beuren morïjt/
30ctoraer&bjo?b niet ban Jjem gefoclrt:

<f5obg UJiaecB/ en 'tangfltg öertiö geturocgj
^te fijn tjemrneer ban Uiraecfeg genoeg»
3a a!$ öp ernftigmercBr op 't enbt
<©at 05ob be uoofc ober-fenbt

:

3©u*nret fjem fiaer oojbeel groot en flnaer :

3!nplaetgban tujaetBbibt f)p booj ïjaer.

Over de 7. laetfte Verf. des VII. Pfalms.

GOd is een rechte Richter,die niet terftont komt pla-

gen,

So haeftde menfchen feylen ; maer dreygt-fe alle dage»;

Wilt gy 11 niet bekeeren ? hy fal fijn fwaerdt gaen wetten

En doodelijclce pijlen op fijnen bogefetten.

Vol-hard gy noch in fonden ? hy mickt de : fcheut is vaer-

J
Den boog is in-getogen. Verfmaet gy hem onwaei dig;

I Sofnort de pijl daer henen: dies naeckt ghy u veiduven



Stichtclijcke Rijmen. ***

In Icomr, door u niet-achten, in een onfalig derven,

ir.- die geern meteen aader feta ouaeduwilgaenbe
ginnen,

En OMK fijns ueftens onheyl bevrucht is in fijn finnen,

Is als cenllapend menfche, die door de valiche dromen

In hoop s an groote dingen al llapend is gekomen,

gaen de oogen t'laem met de linnen o-

pen,

: na-bedencken blijft hem van al fijn hopen :

I
: u-at quaets te brouwen ; maer 't lal fij n eyghen

quaet zijnj

Hy heeft verraedt op handen ; Maer'tfal fijn felfs ver-

raedt zijn j

Hy is geh:ck de menfehen die fomtijdtskuylen delven,

icn 't voor een ander, maer komt haer op haer
("elven.

• - • n quade luren die komen haer befluypen

In doen haer haren moet-wil op hare koppen druypen.

inckick God mijn Heere i want hy is goedt en

bJIick :

Des koochlten naem te loven , dat wenfeh ick , en dat wil

ick.

pier Dar ren Cfntftcn foo berjaegt
33an DaröoD fgn partrjnberDzatgt/
€11 lang üU?fr rocben merDenflag;
Op öar lm firfj bcbeeren mag.
^>oo Dan De boof' op «öoö met paft/
OnbanDefrraffeüje:Dtberrafr :

ï)n bor.mo Dat Dien fiufitcrüiijft

^>atDoctöemöjee/ljoe-UjelljP'tp?y(t f

Over den X L 1 1. Pfalm.

En dorftighert dat voor de Honden vliet,

Vei langt lbo leer na 't veifche water niet,

Als mijn gemoed , dat troon; van u verbeydr,

Na u tnijn God, inwendig fuchtcn fchreyt,

Gods reyne minn' heeft my op 't dicplt geraeckr,

Soo dat het hert gclbdig dorlt en haeckr,

(En in de Liefd hem felfs geen maet en heeft)

Na mijnen God,dien God die eeuwig leeft.

Ay my, wanneer ? wanneei fieickrlien dag
Dat ick mijn God fijn aen-fchijn fchouwenmach?

Een di oefgeween dat my de wangen net,

Is dag en nacht in plaets van mijnbancket

:

Om dat men vraegt : u God waer is hy nu ?

UGod en troolt,waer-om verlaet hy u ?

Maer als 't gemoedt weer-om aen u gedenckr,

En uwc gunlt den geelt te voren brengt

j

Soo voel ick troolt (daer druck van 't hert door glijdt)

In 't voor-gepevns van dien gewenfehte tijdts

Dien blijden tijde ! wanneer 't gebeuren fal

Dat ick eens keer en 't volck, Rei ck in getal,

Met lofen danck,en hcugelijck gefchrty,

Na Godes huys fal wcfen mijn geley.

Reyn minn' tot God maeckt dat ick dick-wils rTeen4
'

En in mijn hertuytfprceck al fulcke re'en :

Waer-om, mijn Ziel, zijt gy foo ongerult ?

Waer-om verftei ft al uwe vreuchd en kift ?

Wacht trooll van Godi dien ick (ick ben 's gewis)

Noch loven fal,als 't quaedt geeyndigt is.

Dees hoop verquickten geeft een moedt in 't hert,

Dac nu (hclaes 4) door-droncken js metfrnere

:

H h z Dcw
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Dees hoop houdt op. Almoetickballinckgaen

In Hei monim, langs henen de Iordaen,

En nu (; ch my '.) een treurig Pelgrim 2ijn

Die etnfjem dool door bergen door Woeftijn :

'Lees hoop geeft kracht,of 't fchoon nu al mif-luckt,

En my de ramp foo ongenadig druckt,

En foo benei t, gelijckeen diepe vloet,

Door 't ftaeg gegolfden fwacken oever doet.

Siet my mijn God maer eens genadig aen,

Re nacht van druck,die moet dan haeft vergaen.

Ti ooft is na by. Gods groote goedicheyt

Is my van God goed-gunftig toe-gefeyt.

Dies my noch nacht, noch forg,noch eenig ding
Belet fal doen dat ick fijn lofniet fing,

En mijn gebedt na mijnen God niet ten',

Door wiens gena ick noch in 't leven ben.

Hoe meenig-mael fpreeck ick tot God, en ween

:

O gy mijn (fut,en vaft gegronden fteen,

VV«r-toïn doch is 't dat ick foo treurig gae,

En mijn partv tot een befpotting ftae ?

V Va:' -om (eylaes
! ) is 't dat gy mijns vergeet ?

't I s als een doodt die my 't gebeente vreet,

En als een vuvr,dat my van binnen brandt,
Als (dag aen dag) mijn trotfer en vyandt
Mi,Vi !laetbelacbt,en vraegt uyt bitter fpot

:

V Vaei is hv nu,dien gy vertrout, u God >

Waer-om mijn Ziel, zijt gy foo ongeruft ?

VVae -om veifteifcal uwe vreuchd enluft ?

W: :hth'óoftvan Cod:dien ick (kk ben 's gewis)
Noch dancken lal als 't quaedt gceyadigt is.

<£en €pi\im bte 45ot> fupbermtnt/
Klis Öp fijn fiert onruftigbint/
,f»oo ijs be lirfjting ban ftjn pijn :

ffltt <&ab/tn fonbet biractfc te ftjn.

«een Cf^tften atö fiem noobt om-ringt/
Sn gem ftjn bpanbt bolgt en b?ingt/
ïSieljeeftnofï) biapen/notïj gefclmt/
39aet ïjp t gebjelt met ban tjem ftïjut

:

<J3eenbing baerfjp fijn trooftop fet/

3©an op ftjn «i&ob/en fijn <*5ebebt.

<©f boet Öp fom-tijbtg noclj pet meet/
30 e tranen tot ben Jjoocftften ï|eer/

3Batt$i fgnalber-fcöerpftgebieer.

Over de j. laetfte verf: des C XX XVIII. Pfalffl.'

DE Heere fit wel hooch, en boven al die leven

Is fijnen Throon verheven:

Nochtans foo fiethy laeg,en geeft de kleyne fegen,

En ftaet de grootiche tegen.

Wanneer ick om end' om van 't quaet ben over-rompelt»

En diep daer in gedompelt :

Wat quaedt kan 't quaedt my doen ? wat lijden is my
't lijden

:

Alsgy we'er komt verblijden

En maeckt mijns vyandts toorn , en fijn hoovaerdigh

pogen
Te niet en onvermogen ?

Ick weer,Hce;-, en vertrou,dat gy al mijn ellenden
Uyt liefde noch fult enden.

Gy eeuwig goede God, wilt doch u werek nietftaken,

Maer tot den eynd vol-maken.
Cen



Stichtelijcke Rijmen.

<£rn OiifTen bit eotmocöirj leeft/

en hi Hm uirrnlicuDuaftlifyörhctfr/

Crttfct nvt fijn oormoeDt Dubbel barr :

Wunttjp onnuuröijtmct in 't quaet/

jBatratflt her t'nn rerhtucerDirj lot :

;Dat maetutljier nift/naltiltbp «£ob.

24*

Over L X X V I I. P&1»

I! od" en Pal al-tijdt tot God mijn ftemme fenden

mijn ellenden :

ureynaefijBenThroonhetgaaij

Neemt hv mijn tranen aen.

Doe my 't iiiaeravontuvr geweldig acn quain tallen,

En met veeldrucks belalten :

Doe was 't dat ick met ernft aen mijnen God eerft docht,

tn bv-ftandc bv h.-m focht,

•;n al den nacht.mijn handen op ginck fteecken,

Gcdi jfrig :n het fmeecken.

..Adv he:t.metdioefheydover-laen,

\ \ ou tot geen trooft verteert.

Tot u alleen, ö God. lbo ftreckten mijn gedachten,

>ien,en mijn klachten.

s mr 't hert van binnen klemd' en floot,

Henam de ftem haer fchoot.

zvn (door den ang(l,en 't ongeruftig fchromen,

:t noch mocht komen :

En, ik ick lagfrr ruft, niet woud uyt mijnen fin;

I aer kon de flaap nirt in.

toe dacht ick om de rijdt en mijne foete jaren,

Die h.nen fijn gevaren.

denfhllcn nacht, wanneer defk*in*y

Op'tkloeckflewasin mv,

Qiiam mv mijn fnaei -gefpel,de v: euchde van mijn ooien,

In mijnen geelt te vooren.

Dies ick door (ulck gepeyns, verdubbelt in de fmert,

Aldusfprack in mijn hert:

üaldandc Heer al-tijdt, al-riidt my dusverftooten,

In van fijn gunlt ontblooten '

Ofmach men op lijn V Voort en goetheyt niet meer (hen J

Is 't heel dier mee gedaen ?

Heeft God, die goot moet zijn, en fulcks oyt is geprefen,

Vergeten goet te welen ?

Of is dan God het geen,dat God gecn-fins kan zijn,

En geeft voor vrcuchde pijn*

Hv die genadig is, wil hy genade laten :

En toorn dacr voor aen -vaten ?

Is daer een fulck befluyt bv onfen God gefchiet *

Ach neen, 't en is foo niet.

Nu lijd ick : 't moet foo fijn : wel aen, ick wil fijn lianen

Geduldelijck verdragen.

Sij n hooch vermogen, hand die alle ding beheert,

Kan doen dat alles keert.

In delen grooten trooit,doen u voor-leden wereken

'tGemoedt,mijnGod,noch ltercken,

Waneer fy, die foo veel en fcltlaem zijn gewrachr,

My vallen in 't gedacht.

Wat God kan fich in macht by u, mijn God,gclijcken,

Die niet in macht moet wijeken ?

De wereken die gy doet,de wegen die gy gaet,

Wie is 't diedieverftaet f

Gy zijthet groote God,dieaen u volckjVQOrdefen,

Groot wonder hebt bcwefea

;
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pie onder 't vreemde volck u macht hebt laten fien,

En groot gewelt gelchien :

Doe ghy Ifrael holpt, en haer in vreemde Landen
Ondollen van haer banden.

De Zee fag il, lag u, en fcruack voor u, haer Heer,

De diepten dreunden feer :

De woleken goten nat : den Blixem liet fijn ftralen

Op Aerden neder dalen :

Hetgroote Firmament gaf donder, krack op kiack

:

De heele lucht ondtack .•

De Aerd, van 's Hemels-vuyrront-ombefchittert,beefden

Met al dat daer in leefden.

Gy gaeft u volck in Zee dooi 't water eenen padt
Daer ghy vooi -heenen tradt.

Een padt; waer van(doe nu de fti oomen 'tfamen dreven.)
Geen teyekens na en bleven.

Door Mofes en Aaron bracht gy-fe door de Zee,

Ghelijck een Herder 't Vee.

Ifêanncer öe ilamp of Uio?ot getyeeft/

<©ff ücrfcl) ütfpjtngt/fo öiuc&t öp meeft/
<£n toont een Icelncu aen-gefttljt ,

Jföaer in ijet InDeti \uojt öp lirijt-

IDilt gp öan tvooft Dencbt op oe ^gbt/
3Dte alle Hingen lujjt en dijt.

3©tlt gp 's notft meet : öenrut co bit jl&an

35ie ramp geeft en üieec nemen San.

Over den L XX XVIII. Pfalm.

• Ck roep tot u geftadig. God, daer mijn hoop op ftact.

.'t Zy dat de Uchte Son of op ofonder gaec,

De beden die ickbidde» deklagten dieickdoe,
En fluyt doch uwe ooien ofhert daer voor niet toe."

't Gemoet, dataf-geflaeft is,door jammer en verdriet,

Dunckt dat het voor fijn oogen de dood vaft dwalen fict»

Hethcliaem heeftgeen krachten^de geeft is fonder moetï
lek ben als die vaft fterven, die niemand hulp en doét.

De dood komtmy befpringen, het hert is kleyn en laf;

En denckt in al fijn dencken niet anders dan op 't graf.

Ick ben gelijck de dooden,die gy wel haeft vergeet;

De dooden in den graven, daer niemant van en weet,
Dedoode daer in 't leven geen levens hoop voor is,

Maer eeuwig fijn bedolven in diepe duyfternis.

Ick ben als een gevangen,die diep in 't duyfter leydt,

En van d'een uyr tot d'ander een vvreede dood verbeydt.

Gydruckt, en blijft my drucken : 'tfchijnt voor 't Ge-
moedt, 't welck fchroomt

Dat gy met al de ftroomen van gramichap op my koomt.
Mijn Vrienden , die mijn Vrienden gheweeft zijn ( laes ! )

wel eer,

Die vluchten voor my henen, en zij n geen vrienden meer.

Sy fchouwen my al-r'famen, niet anders als een klip,

Die door 'tbeleytdes Stuyr-mans gefchout wort vaneen
fchip.

Want 't is met my niet anders als met een heyl-Ioos mani
Die, vaft beboeyt met yfers, niet uyt-geworftien kan.

Mijn wefen, door de plagen die 't hert ter neder flaen,

Is deerlijck om aen-fchouwen , en fchier al heel vergaen.'

Hier tuflehen, Heer, mijn Heylandt, verduur ick in'c

geklag,

De handen oa den Hemel,en roep al dag aen dag :

Wat wacht ghv van de dooden, die weder gaen tot ftof?

Of



•ffullen di; noch komen, en fpiekcn uwen Lot"-'

Cfül Jan in de gi avcn u goctheyt ziin gemelt ?

. : telt t

•.„•rniri'sn wie mexekt of lchouwt daer yet.'

Daer liet men uwe daden ca wondci heden mee.

Ja;: van u weten , daer 'talraeckt in 't ver-

dwijn ?

I ïer om udencken,daer geen gedachten zijn •'

lek roep dan tot u, Heere, en daer is tijdt noch ïlee

idermijnebee.
i aen-gelicht voor my,

. vin(wnepk*»ufjf
Van mijne eerltc laren ben ick verdruckt geweeft

;

£n heb ofiamp geleden, of al-tijdt ramp gevreeft.

ard" ick door u toornen, gefchnckr,geper(r, ge-
krenckc,

ge als meteen water waer in het Landtverdrenckt.

fc)mfulckemijn ellenden, en altegrooten noodr,

1 . . d ick my verlaten, en heel van Vrienden bloot.

Stichtelijcke Rijmen. 247
3Dat maerttt ben tortenb bet U)cHc-6om.
l)oc't lic; tminaciDfrhe Iioop bcuangt/
l)ot 't oorli acn 43oD tcuafter Hangt.
IDant cen bic niet ou aerben heeft/

3Daev lip met bacbrof hoop acnüleeft/
«Om bat hein all oiucr ontuliebt/

<sn fin geen nooit altoos cnfict/

3Dt e neemt tn 't eimb een anber uao7
<£n loott ,'t geen lm tn 't cerft ntettoajO
3n al toat acibfrh cnpbcl tp7
ï<?ccl foubcrtoiettrhöt cnbzocffcniö/
Dcrmaetue looö en Uirahc looö/

.Bcgccre-looö cnlnccrc looö/

«öob cnbcgocbeacn-gcnacm/
'ëot hier en tot fjtet na bequaem.

't 3ö felöcn bat een Cfjultcn-menftJj/
211 Derft frhoon'tblcclïii al fijnen uienfefj/

Jl)ct mare Jicrto-bcbiocftlicpt treurt

:

Nochtans kan 't ükIch Dat liet beurt
tDat ^oD Ijcm in fnn Dioeücn fraet/

fiorhljilp norhirhun aan hulp en laet,

jUatr t acngefirht foo üeel aio frfjuplt j

«Ju maeckt Dat Ijp üjan-ljopig Inmlt.
tDitfcliuntten plaeg maer'tiaec geen/

ï):iiucinit ec/maer ig met alleen.

C en mgltjcn Uucr ü, en Dan Ujcct-om/

Over den X X X I X. Pfalm.

TCkbefloot m mijn gedachten,

Doe ick mijn God-loofe Vyandt voor mijn oogen moll

fien lraen,

Dat ick my met vlijt fou wachten,
En geen heftig woort met allen van mijn tonge laten gaen.

'k Hiel my (ril en fonder fpreken,
Even of ick voor mijn lippeneenen brcydelhad gehadt;

En,om 't op-fet niet te breken,
Swecg ick 't goed' oock ; dies ick 't lijden in mijn eygen

hert op-at.

't Herten kon 't nietlan^verdragen, (itaok,

Door de in-gefloten droefheyt die 'tgelijckeen vuyront-
Soo dat ick, door 't hittig knagen,

Van mijn finnéover-meeftert,een al-iulckcn iedcn fprack:

Heer
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Heer, hoe wilt gy 't met my maken ?

Laetmy weten wat mijn leven voor een eynd noch heb-

ben fal;

En of ick noch eens fal raken

Uyt den'moeyelijcken Kercker van mijn druck en onghe-

val.

Onie laren die wy leven,

By de uwe vergeleken, zijn gelijck een hand-brcet ftec,

In een korten rinck om-fchreven,

En gcftelt bv uwe dagen, als een drop by al de Zee.

Hoégants niet, zijn alle menfchen f

Die nochtans gelijck fy meynen , hier lbo vaft en feecker

zijn,

Als 't haer gaet na 's herten wenfchen :

Maergaen wech , gelijck een fchadu wechgact met de

Sonne-fchijn.

't Nietig, dat fv hier genieten,

Maken fv haer felven p'ijnlijck,door veel nutte-loofen luft:

trots doet haer haers ftaets verdrieten,

Hope fleept-fe,toorn ontroert-fe.vreefe maeckt-fe 't hert

onruft

:

Sybeloopen, fy berinnen,

Sy door-reyfen land en water , fy door-rotfen berg en

woudt,

Sy verfamen, en fy winnen, (houdt.

Sonder dat fv (arme menfchen) weten wie 't na haer be-

Waer fal ick my henen wenden ?

VVaerin fal ick my vertrooften, en mijn ziele ruft ontfaen.

M'ie fal mijn benautheyt enden ?

Niemand, dan gy, Heer mijn kuiper, die 't foo diek-wils

hebt gedaen.

Maeckt my los van al mijn fonden

;

Geeft dat ick den dwafen menfchen haren fpot niet we-,

fen moet.

'k Heb myfelfs tot ftilt' verbonden :

Want gy fult het doch wel maken,die 't al wel doet wat

gy doet.

Houdt eens op van my te plagen

:

Want u ftrafdoet my befvvijcken , en fy valt mijn hertté

w reedt.

Uwe tucht en fonde-flagen

Schenden al des menfchen fchoonheyt, als een mot ceBi

kleedt op eet.

Ach,hoe niet,hoe niet met allen,

Ach! hoe niet fijn alle menfchen, die haer ftaethierfchijnt

foo wis,

Maer foo haeft tot niet vervallen ;

Wie kan in fijn hert bedcncken hoegantfchnietdemenfcJ»
hier is ?

• Heer, hoort mijn gebedt en klachten,

Let op mijn geduyrigfcbreyen; en de tranen die ick ftortj

Laet u hert die niet verachten :

't Zijn de tranen van u Pelgrim , die hier foo verfchooT«|

wort

:

Die al-tijdt heeft moeten dwalen,

Recht als alle fijne Vaders. Hout uftrenge handt van myjj

En laetmy eens adem halen,

Eer ick dan van hiet moet varen , en (helaes !) nietmee^

enzv.

mi-toaer m en ficïj niet t'een enö' al/

3jn allt menfc fieltjcfe geüal/
£«•



Stichtelijcke Rijmen
^»oo lael iit 't DioebigTi n\* tn 't blp.
Xmi' jt onöer «£>oDeo licctlrnauun/
5l)acr nigenbcuv in t liertnocli lept]
Jpaertoinor men geen geftaötgljepti
ïOan ie lietnicr Dan iohettuat.'
tDcüaitc ruften bnigtgecn tont.

l)eüt glip DaiKLliifrumüJclgelcert/
^oo 10 u hooglrcii Iierto-torgccrt

^DatóoDce üjiI al tijöt getriilcöt/

2llüaifr glip oorfiDevcDcuniet.
^Debclre tbiho ganto geen Vuil

:

«S>cIfo toillcn laet Den geeft niet f ril,

£>ao g!ir> Daer öan ontlcDtgt ^rjt/

«CMir bent ti gioorfrc ünanot' tuint.

^>telt óoDeoünl^ccrüan u facrfi/

<£n r n u üj.1 Hoc Datïjn 't maerfe :

IBanr hoe t nier gaet of niet en gaet/
't ,5>taet loei aio t luel ban binnen ftact.

Over de 5. eerfte Letteren des XXXVI. Plalms.

A L E P H.

JiNtM: u hert daer over niet,

^-AAis^hy 'tgeluck derboofen fiet,

f - ••-!« niet in haren ftaet ,

:h foo haeft daer henen gaet.
-

. jIo»med:e nu bloeyt

;

En r-us terneder leydt gefnoeyr :

net vreuent nu wort beoogt j

En fiiu verilenft u eti verdroogt.

11ETH.
Wjlcghy gheluck en goeden fpoec

»

Soo hoopt op God en volgt het goer/
Begeert yhy eenen vallen ftandt f

Leeft wel. foo leeft ghy lang m 't Landt.
Wilt ghy oawanckeujeke ruil ?

Soo neemt in God al uwen luit.

Al vrat u hert gewenfehen kan,
WcaLht ghy maer wel,ghy raeckter a'«.

G I M E L.

Beveelt het al aen God den Heer,
(J lijfju leven,en u Eer.
Laer uwe hoop vaft op hem (taen

5

Hy fal 't al t'famen wel doen gaen.
Moet u nu ongelijck gefchien :

Hy fal hier na u recht doen fien,

Doen fïen foo klaer gelijck den dag,
Dat yeder daer van weten mag.

Dauth,
Is 't nu een quade uyr : weeft ftil.

Stelt uwen wil in Godes wil.

Weeft niet ontruft in u gemoedt,
Maer hoopt op God,wacht wat hy doet;
't Geluck van 't volck,dat niet en doog,
Befchouwt dat met geen toornig oog :

Moitniet,al wort her hem verhengt
Dat hy fijn rnoet-wil heel vol-brengt.

He.
Gevoelt gy toorn in usven fin,

Soo laet den toorn niet lang daer in.

Op dat gky, foo ghy mee vcrbolgt,

I i

H9

Vw's
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Üw's vyands fonde niet en volgt.

Want God-loos volck (of fneloftraeg)

Moet wech, en kvijgt doch wel fijn plaeg:

Maer vrome Hen '(of lang ofras)

Het land: daer al haer hoop na was.

ftictbavacrHë j tp beugt/ en Somt te fïa'e/

t?ct Uïjactfeö tss qua ebt en bubbel ftöa'e.

IP.int een bic quaebt boot quaebt ber{joebt/

<@f tn frjn licvtnocf) üjrcefh-luO: boebt/
en fatlj fpnüpar.bt gecin gcplaegt
211* 43ob hocijtans ftem noch betü^aegt

:

«©ie treebt tn <£oDcö fteerfchappp/

«en luojt foo quaebt a!fi fijn partp,

3®jaetèt gijp ooeft geern/eri hom gijp met

;

^oo meerbert gfip u felfs toevbjiet

:

5fnplact6 ban een/bit 't ttc\i maeibce/

4boo looit glipnuberbolgtüan tbjee :

12anïjem/btc-uï)etlhöcnbcct/ ,

<£n ban u epgften felfja gemoct.

Over den LXII. Pfalm.

J'T1 Zy wat de Werelt poogt, 'tzy hoe de menfehen
X woeden,

Mijn hert,in God geruft leeft fonder pijnlijck vreefen:

In God, mijn hulp en trooft, die my foo fal behoeden
Dat my geen qnaedthoe quaedtdat quaedt fal konnen

wefen
Hoe lang beloert ghy doch een eenig met u allen ?

Segt my hoe lang fal 't zijn,dat fichu finnen fcherpen.

Om hem, gelijck eert muur,die nu vaft dreygt te vallen,

Derde Deel.

Iln
ongeluck. en d'mck van boven neer te werpen ?

Haers herten valfchen grondt bedecken fy behendig",

Terwijl dat mijn verderf vaft broeyt in haer gedachten

:

De mondt is foetvan Tael het hert dat vióeckt inwen-

dig.

En port hem felven aen mijn onheyl te betrachten.

Wat fchade kan 't my doen, nu God mijn eenig ftutis

Waer op dat mijn gemoedt fijn vaftheyt heeft genomen ?'

N'u hy mrjn trooit,mijn heyl,mijn eer,mijn fterckt,mija

fchutis

Waer achter ick my berg,en niet behoefte fchroomen ?

O menfchen,wie ghy zijt, wilt ghy u hoop vaft leggen ?

Soolegts' op God alleen. Is angft in uweherten ?

Hem moogt ghy onbefchroomt u hert heel uyt gacn
leggen :

Geen toe-verlaet dan God in alle noodt en fmerten.

Maer menfehen wat zijn die? met recht voor niet te

achten

:

De grootfte onder haer en alder-hoochft gekomen,
Die fullen uyt haer doen wat groots en wonders wach-

ten :

En als 't al is gewacht,fo fijn 't maer dwafe dromen.
Hoe ydelzijn fy doch al t'famen met malkander,

Wilt ghy verftaen hóe feer ? neemt twee gelijckefchalcn,

En legt den menfeh in d'een de Ydelheyt in d'ander,

Wat geit hetjd'Ydelheyt die fal den menfeh op-halen.

Op onrecht ofgewelt, door uwe handt bedreven,

Verlaet u daer niet op, noch op u flimme gangen

;

En komt u ongefocht de rijekdom toe-gedreven,

Soolaet , als waer't,een God uheitdaer niet aen han-

gen. ,

Och,



Stichtclijcke Rijmen.

Ma

zyx

O traoft&em voort heeft God van uch gc-

•.ébhooren na-verhalen]

I. van alledied'cr leven,

goede noch quaedt na wacrde kan be-

talen,

'c Is een waarachtig u-oorr dat ghy ons hebt gefproken

:

idig.

g wrokén :

il dadig.

ftefftref Ctii" ö.u ticc UVtcltoqtr et/

Onai Dat uTjict rtgen gaët
\ï iinr jten luccüjiiiaciicnbjciigt.

^oüt'irrUiu- CDott entUK'rgclirnijt.
tDic tDoec «ilhuer rDe rj:oot|re l?ccr)
-~»ö AcDccnDiclxJouhn üjcer :

T>ie tiicngt Dac flccnDiciucr cu f"rcift/

<-
:
n Mm bermogen nopt e» Dcrfr.

3_>te 't oocr Dar is cc; mtnftii aio gin»

:

<3ie 'cijc.-.gt 10 •C'oö Dicomccialo Ijp.

The'rDner. Die 10 ganro met-mef-al.
Hu hct.icngc Die tg ijet al.

ïCUItghuDai'. tbcit : ariit ftict üoo^nict

:

jUacr meelt Die t At is en al t'iet.

snXI V.Pfalm.

DE menfehen die een Godheyc noemen mee de mont,

Maernietcn toonenwat'er fchu vit in haren gront :

noct-wilfot)

t) geen God j

't licht geloovijh volckjen heefteen Godt bedacht,

i.n in 't gemoedt een ongegronde \ rees gebracht.

Daer nochtans alle dingen roopen by geval.

Dicfe'gen tv. en deugen diesoock ruet met al,

En we ït'Ien lidi in grouwelijcke fchélmery.

Daer is niet oen v:m allen daer vat goedtsin ry.

De Heere liet fijaoogenvan den Hemel gaen,

En fagh der Mentenen kinden doen enlaten aen,

Op dat by uyt luier leven den en weten moght,
Offyemantyan haer allen vijs waer, en hem tocht,

Wat Cij^U hv 3aei ; Niet aader%dan dat onder haer
Niet een en vas die deugdigh, |eeld',offtonter oaec.

Van vaer fou haer de deugat doch koomeu, dien 't ge-
moet

In boosheyt is vergiftighr,en foo gants versvoet,

Dat zy mijn volck vafanden, even als het Wilt
Her Vee vcifcheuit,cn lijnen wreeden honger (hit ?

Hoe kanhy deugt bcminnen,dien fijn dwalc hert

Van God dien hy ftöyt bededoet, foo is verven ?

Nochtans da tijdtfal komen dat haei Godès fchrick

Het hert dar nu nietgrouwelt/in een oogen-blick,
Gelijck eenfnellen Hemel-blixcm treilen fel,

Ais hy fijn volck een eynde maeckt v.m ': ongeval,

En haer lal aen doen hoo:en dit geftrenge woort:
( ihj hebtden Hechten vroonien in fijn doen geftoore,

Ln fijn Gqds-dittdHghedea bitterlijck belacht ;

Sijri hopen en lijn bidden, en li;n cm ft veracht.

Nu heeft dien ©bd,daer alle fijne hoop opftorff,

't <ieluck dat hv verhoopten hem in 't ej ftd yergont.

Nn heeft hy dat ghy mifieii moct,cn hebt vaimaat,

lenfchen toc-verlact.

I i 1 Ocfe

]Van lijnen Godjder vromen menfehen toc-verlact



2*2 Derde Deel.

Och,of die tijdt eens quame dat Göd hulpefandt,

UvtZion,op Ifrael,en in 't vreemde Landt

Niet langer haer in droeve flafernije liet :

Hoe haeft waer 't dan een eynde met al ons verdriet,

Soo waer dan u ifrael in fijn hoochfte vreugt.

O, met wat dieper vroheyt waer fijn geeft verheugt [

£00 bttn-bJilë ató een Cöiiften-Fjert

Sinfrjn berftöobentljept en fmert/
Ibvt 45o«ïej$ ooiöeeï trooft ontfangt/

3fót 'ö niet om oat [iet juuft betlangf.

j&afrjneiöbpanDöongebal :

Jfêaet ombat <©ob reerjt ruftten fal.
*©at «©oöö gericht öem foo berfieugt.

Sü enrfeel Itefbe totbe Deugt.

'^PüJtlöat albe TOereltbint/

«Dat Deugt niet t orrrecfjt bïozt bemint;
<en bat bes beugtg oo-tet!)te bjient

©obnimmet-meetbergcefjj en bient/

<£nbatbe H9erelt/bier)emf)aet/

«enrjem omvaten 't bril betfitnet/

3Dooi onber-btnbing eenö berjta/

(«©fin frjn leben/of baer na)
«©atfuntetbnl geocubeelt f)eeft/

<t£n nn niet DiuaefTelijcB geleeft.

<£n fijn pattij niet fttaffen fou/
ï© at bj act f)em lieffl : Dotl) foo 't foo moet

:

2tl mat «aob bnlbat i$ öemgoety

Over den Lil Pfalm.

vvAt roemt ,«hy trotfe Dwingelant.

Op u bedriegerijen ?

En dat ghy, dooiu arg veiftant

Den vromen brengt in 't lij en,

Offchoon de vrome onder leyt,

En menfehentrooft moet dervert,

Noch leeft dien God,wiens goedigheyï
Den goeden niet kan fterven.

Ghy hebt u tong daer toe gefet,

Dat fy flechs fchade dede.

Eenfcheer-mes,op fijn beft gewet,
Is niet foo fcherp van fnede.

Het goet dat wijektby u voor 't quaedt,

De waerheytvoor'de leugen:
Dat doet de tong die vaerdigftaet

Tot dingen die niet deugen.
'

Dies fal u Gods gefhenge handt
De ftrafnoch een-mael geven,

En nemen huys.en nemen landt,

En nemen u het leven.

Gods volek fal 'tfien en vreefen hem
Die 't onrecht foo kan wieken,

En met verwonderende ftem

Al-fulcke woorden fpreken

:

Dat is hy die niet God,maer 't goet

Tot trooftfijns herten ftelden,

En,op fijn rijekdom hooch van moet,

Gods volck foo dapper quelden.

Nu eyndigt hy,wy vangen aen j

Nu moet hy wech, wy blijven,

En fullen in Gods wooning ftaen

Als fpruyten van Olyven.

6ods goetheyt is den toe-verlaet



Stichtelijcke Rijmen. 2n
F • ick mv atn wil houwt,

> oft en feeckeo ba«,

i betrouwen.
:is u volck een Iuft)

: !oo wel kond maken,

. u, (onder eynd,cnraft

T>rf.rurio n:ootbanöcfe tuier :

*?erfrlDtc na ItteLmft uehu Incc/

Atct op lier eerfr liet onhet left

:

l. et l)f|t m t cunöt Dat s alöer-beft.

Jen I. XX XII. Plalm.

Si het hooch gebiedt op Aerden is gegeven.

En or.d.r ii.iergi.ni.ync' als kleyne Goden leven,

Die hebben boven haer een grooter God als zy :

Een Alder-boochflen God , die 't oog heeft op liaer

.ken,

8 loor te iien,en uyt haer doen te mereken
ledrofqaaedtgebnryckvaa hare heerfchappy.

Hoe hng((eythy toe haer] lult ghy quaet vonnis ltnjc-

ken ?

Hoelang fal 't goet voor 't quaedt , het recht voor 't on-

echtwijcken?
Hoe lang doch richt ghy valfch, en fiet perfoonen aen >

r ghy noch dat fich de goede fchroomen
©m voor de fnoode banck van u gericht te komen.

• Godloos vokk in uwe gunft fien ftaen ?

Sic: op u arm gemeen:' : weeft langer geen verfmaders

. pen Vonder maas, van kindas tonder vader*

:

En laet geens 3rmen hert,by faut van recht, bedroeft.

Laet uontfangen macht, de macht dei bool'en vellen,

Die 'tarra en llechte volck met ovei -lallen «jucllen :

Doet hulp die hulp begeert,en recht daer recht behoeft.

Maer neen,'t is al om niet : niet een tan haer die Iuyflei t

:

Mijn wooidt woit niet geacht; 't verftandt is haer ver-

duyfteit;

Sy blijven die 1'y zijn,engacn den ouden ganckj

En haei veifteendehert onrlet fich niet met alle»,

Offy den ftact des Lands ellendig fien vervallen,

En 't recht daer uyt geweeit.en tyranny infwaiic

'c Is waar , ghy draegt door rny den grooten Naem val
Goden;

Het volck (door mijn gebodt) gehoorfaemt u geboden

;

U af-komll is van my,en hcerfcht al t'faem in 't mijn:

Maei nu ghy deue"ht ontbeerden mijn gebodt laet varen,

liehalven dat de doodt u mede niet lal fparen,

Sal noch u eynd als 't evnd der Dwingo-landen fijn.

Nadien dan,gioote God, het recht al is geweken,
En Dwinge-landerij heel door begint te breken'

Soo neemtnu een-mael felfs delaken by der handt.

Ghy zijt de Hoochfte Heer van aldicd'Aerd* bewoone*,
En deylt na uwen wil de Scepters en de Kroosen :

Na-dien ons recht ontbrceckt , doet ghy dan rechcifl

't Landt.

€m Crjjiften/ altf rjp bibt om retfjt/

Cn epfcïj t met bat <0ob boo j j)em btttyt j

<©f in fijn toom enoagena/
,§>nn bpanb booj fyem neber-fla/

<£>fW fan latiüt m ftaetüecjaegj

H 3 !©f



*5* Derde Deel.

<©ffent>tïjemt>'Êtttof&'anöet placg

:

jBacröitiö 'tUritbanfüngeftcöt:

tDat 45ob öen boofen'tftect toccfet/

«©pöatftp niet meet onncfttöoe:

«£>f marft ijet fcmDet fttafntet toe-,

3Dat ötc Dan ftcm tot goeöt geöp/
<£n fftnjs rjclgtft eèri fpiegel 3p.

N A - R E D E N.

Tot den Lefer.

QOö Gods bevel u niet beweegt,

ODatghy 't gemoedt van wraeck ontleegt,

Maer enckelt-fins weer yet wilt doen :

Soo moetghy dan geen wraeck nieer voen.

"Geen dinck dat u party meer deert,

Dan dat ghy gantfeh geen wraeck begeert

:

Want knaegt u hert, door lult van wraeck

:

't Is ueen pijn enhemvermaeck.
Maer heeft-Ie in u hert geen flee :

Soo hebt ghy ruft en 't doéthem wee.

Neemt, dat ghy yet tot wraeck verfïnt j

Of 't komt'er toejof 't is maer wint

,

'Soo 't niet geluckt : dat 's nieuw gequcl.

En 't maeckt u vyandt blij en fel.

Maer luckt de wraeck aen u party

:

Dat kan hy weer foo wel als ghy.

Doet yet dat hy nietweer en doet

:

Daer metgeraéckt hy onder voet.

Een vyandt heeft geen meer verdriet.

Dan dat liy fich verwonnen fiet :

Dan ift dat ghy hem gants verwint,

Als hy geen ltofvan leet doen vint

:

Danvindthyniet waer inhy krenckt,

Als ghy noch wreeckt, noch wraeck bedenckt.

En maeckt het hert daer van foo klaer,

Of al fijn quaedt geen quaedt en waer.

Ofhy u dan veel tercht en quelt

:

Hy deert niet die geen hert ontitelt.

Maer die 't gcern dee,doch niet en kan j

Is een benaut verwonnen Man.

Maer is'er dan (gelijck 'twelgaet)

Dat u party 't oog op u ilaet,

En merekt u wraecke-loofigheyt,

En oock wijekt van fijn booiïgheyt,

Engaet weer vrientfehap met u aen

;

Soo kond ghy dubbel nut ontfaen :

Met hem en met u felven vree,

En d'eere van den vrede mee,

De wraeck altoos is nut geftaeckt.

Wie weet hoc 't hert eens werd geraeckc.

Wil 't nu niet, 't mach een ander reys.

Een wel te vreen, is halve peys.

Wech dan met wraeck en wrekens luft j

Een dingh dat noyt in 't herten ruft,

Vol ongemacks en weynigh nuts,

Een hert vol vuyrs; een hooft vol duts j

Iftnietom dattet God foo haetj

Ten minden om lijn eyghen quaedt.

V I C



VICTORIA V I C TT S.

TMt io :

Den waren zejjcn G ods,

e*i.

Lijdensnuttigheyc:

f tot etn-.vl-k.omen Lijdens Remedie.

Crffijicütntor üafiitliept ttiöt troo|t ban Oliei#c«

Dutrlitc Doel) op icchtr cnöcUj:al»c-loofe

t l!:ijtcncn.

Als oock

7* tp-Vftktnp* er.de vurïdioKvintf}* vtn aBt die met den n«tm

tnde win-Chnüen pijnde , haer noch nat vol-kementlyck

o.l hebben »ver-gegeven.

<u}<k GeiUcht , dat al des Werelds haer,

.•:. .-r.kloek-moedig op u laet:

. Cchovc leeft, in lniaet.cn ionder eer»

. u dag tot dag,o>» xpel-dêtm jf)/,noch

meer.

Hoe groot.is u geiuck (oock felfsin defen Tijdt)

maer wel \ tribet dat ghy geluckig zijt

!

Sj'i «Êeniet meet ¥ei vacht, en oock niet meer en heeft,

-.n n hier aen-l"chout,cn daer 1'y lucr m leeft,

De WirtkjU party, die fpreeckt'cr anders van.

at fou 1'y doen, die anders niet en kan ?

£<j*irie mint, en dat met ernll bcjaegt,

: *llccn de oogen niet en d. acgt i

Stichtelijckc Rijmen. 2 fr
Gb,y weet wat dar ghy zijtj daer red nu er dat ghv waeckt»
En ront? om u Geloef een eeuwig bol-werck maeckr.
<i\ weet wat dat gy hebt.; daer relt maer 't goed gebruyefe,

Op dat des Werelds flaapu d'oogen nieren IuycK.

't Is waer,haer heyl is kleyndiaer lilt nochtans is grootj

En quam l'y lbo Cv is, (oo waer 't te minder noot:
Alaer door een varfchen waenverlockt IV ons 't gemoed,
En nimmer mmmer-meerontbrceckt haer lehijn van goeJ.
Eegeert gh_y dan een hert, dat gants onwinbaer zy,

En oabedwelmt belta, voor 's Werelts toovei ij :

Geeft veder ding den naem die yeder dinck toe-ftaet

:

j

Den Naem maeckt- cjuacd van goed, en dick-wils goed van
Het is den fotten Naem,op fchalcké fchijn gekout, f_quaet.

Die dwafe Liefde baert,cn ons in dooling hout.

Sietwat.de II 'ereIdis,en wat-Ie t'om echt l'chijnt,

't bedrog en heeft geê plaets wanneer dé fchijn verdwijnt

Wat is de Wereld doch ? Een felfs gefribt dient ;

En niemand hceft-lc liefdan die-Ie niet en kent.

Een onge(rndig dtnek, dat al-tijdt jaegt en woelt,

En in lijn lwaerlfen lalt, fijn lalt nochtans niet voelt:

Etn engelucktg dtnek, dat lacht in onhevl llacpt,

En wei-lult m fijn pijn,enruft inonruftraepa-

Een valfch en Uftig dind; dat ruft en heyl belooft j

Hn,alit « rel is bciicn,van ruft en heyl berooft.

Som-wijlen wacrd belacht, fom-wijlen waerd befchreyc :

En nergens van lbo vol, als van haer vdelheyd ;

En nergens in foo dwaes, als daer fv wijlt gclijckt

;

En nergens in foo Hecht, dan daer fy meelt mee prijekt.

Wat heeft hy die-fe heeft > Veel fnooder als een Nut j

Want Niet en geeft geen pijn.de Werelddeel verdriet.

Daer word des levens tijd met dooien door-gebracht,

BA



*J' Derde Deel

En 't eeuwig «iel-verderfmet moeyten in getocht.

Daer wordt dtZdelT)eugdt (het beïle dat men vind,

)

Hoe-wel in 't hert gehaet, flechts met den mondt bemint.

O, die hier onwaerd fijt, en telgrimagit gaet,

Siet toe dat ghy by haer geen deel van 't hert en laet.

Ghy hebt-fe wel verfaeckt, en weygert haren eyfch,

Nochtans blijft fy al-tijd vriendinne van u vleyfch,

Verfaeck-fenu van daegten haet-fe nochfoo leer,

Soo ghy niet angftig waeckt,fy komt wel morgen weer,

Wanneer mens' al verlaet,foo volgt en lockt-fe noch,

In als-mer minft op peynlt,foo fchuylt'er dick bedrog.

Ift liefde tot de deugd,waer-om ghy van haer deynft ?

De liefde tot fle deugd word rae'e van haer geveynft.

Door defen loofen treek houdt fy den Pelgrim op ;

Engeeft hem, naeckt,hy yet van haer vei giftig fop.

Den yver tot Gods Wet, word van haer na-geaept,

Waer door een deuchdig menfeh te lichter hemvergaept.

Dien fv, als hy te met yet vriendfehap met haer krijgt,

De liefde tot haer goed allencken inne fijgt.

Siet dan na haer niet om, maer gaet u weg recht uyt:

Haer fang is wel een foet,maer ichadelijck gel uyt.

Haerwefen toont wel fchoon , maerbruyektflechs klacr

So houd ghy u gemoed een-parig in 't gewicht, [geficht,

Sy roemt vv el van Geluck; Maer (foo-fe felfs belijdt;

Vermengt met veel verdriet veel tegenheyd en ftrijdt.

Sy roemt wel van Gelutk; maer dat geen luft verfaet,

Geen ruft geeft niet vernoegt,niet faligtin der daedt.

En wie maer 't Aerdfch geluck met goed geficht befiet,

Als dat fijn loon fou fijn,al quaemt, ghy nam het niet.

Dies is 't een foeten«rooft voor een geloovig hert

Pat fijn verhoopt Crf/ftf,hi«- niet vcrgomien weit,

En dat hy 't aerdfche Welvoor,
t rechte Wel niet hout,

Dat maeckt dat fijn C*/»»/een ander Wel aen-fchout»
Een Wf/,dat fijn gemoed te meermetluft ontfteeckt,
Hoe dat hy meer bevind dat hem hier ruft ontbreeckt.
De Wereld loopt en draeftj maer al op 't ongewis,

En foeckt etnfondament daer geen te vinden is.

Wat is het, d»*fe Menfch,da.t u foo jaegt en drijft ?

't En is geen foeckens waerd,dat nietal-rijd en blijft.

Wat ift dat ghy een fchijn met foo veel arbeyd koopt ?

't En is geen loopens waerd,dat u foo haeft ontloopt

;

't En is geen bly fijn waerd,datniet al-tijd vermaeckt

;

't En is geen luftens waerd,dat ghv niet eeuwig fmaackt.

Al wat de Werelt geeft, is Weüujt, Esr, en Schut;

En daer die fijn geweeft,daer heeftmen 't al gehad. £g*
Dit, dit, Gods Dienaerjs 't, daer fy op pogt en boogt j

De melck daer fy me lockt en hare kinders foogt.

Dit heeft zy meer als gy, en roemt het openbaer :

Maer oordeelt wat ghy doet, met God, en niet met hier.

Bemerckt het lijfs-vcrmaeck,'t fterckft daer fy mede trekt,

En menigWereits-kind al fijnen luft na ftreckt:

Scheydt noot-druft daer van uyt, foo blijft het niet met al,

Of, fod'er noch watblijft,dat 's ftofvan ongeval.

Het hebben en gebruyek van luften boven noot

Haet ons natuyre felfs, en 't is haer cenen doodt. -

De Wereld doet hier in de e'el Natuyre fchand :

Aen-fchout het d*mm F«,dat toont hier meer verftatid.

Komt dan, door lichaems luft den menfeh yet faligs aen

:

Soo moet dat yet altfaem in noot-behoefbeftaen.

Derft ghy 't onnoodig dan ? Weeft daer-om niet onblyj

't Beft dat de Wereld heeft, hebt ghy foo wel als fy,

Offoo ghy 't voor sen tijd,d»ch niet met onwil, mift,

Of



Stifhtclijcke Rijmen,

• ónfalig ift.

op leyc.

lor den nood,wacr door 't wel moet, niet

wou,
Geen E e. itenfoü.

i dce,

''AKkby'iongvdf-Jienf}:;

ofmin,
i'in.

: ^ebreck , dan die, die God niet

r.

id eeuwig geeft.

Nochi ledmétde
reit,

verniaeck noch 't beft.

os Qecht en cleyn fyzj :

. krijgt

»

er,dathemin 't hertop-ftijgti

.:t in iijil Z:r-htft (lijft j

En foo een Taf van He: door fijn gedachten drijft,

it gepcyns van Eere van hem doet

:

. :. 't en valt noch fuer noch foet.

;;;en eer offchand.die voordeel doet , offchaedt,
Soo gfi ui in u niet in en lact.

gen duncken hangt

;

luftuyt Eerontfangt >

Ikh tot hem felven keert,

-H hert inwendig af-godeert.

: over fotterny,

2 57
Dan d.ir de ftienfch fich quelt, en ftceckt in woclcrv
Om 't hebbeo \ an een dmck,daci hem geen lult van koomc
Dan die,die hv hem felfs nvt eygen liefde droomt ?

Maer ghyi'Gais trouwe fomfc^palt doch op geenen fchijfl,

Daeris noaer.eènc fchand. Dat 's.fonder deugd re zijn.

;
,iv maer een Beeld dat door de finnen ( wiert,

Een Eer is ware ter: Met deugd te zijn verciert.

SVaef-om is 's Werelds Eerdeware 1 ei e niet?
Om dat-fe niet van die.die Ecrlijck zijn, ge(chiet;
DeWerelt word met recht voor Eere-loos geacht :

Want by haer is noch deugd, noch word oock deugd be-
tracht.

Wat is dan al haer Lof, waer mee d'een d'ander prijft ?

Een Eere fonder Ëer,die dwaes aen dwaes bewijlh
En of 't al Eere waer,datfy voor Eer Bekent,
't Genot van al die Eer en heeft geen fondament;
De wenfchelijckfte Ecr,daer menig, hert na fucht,
Is een verhiaerden Naem.cen loftelijck gerucht,
1 )ie veders pen en mont als een trompet iiyt-blacfi,

En brengt den menfeh, foo 't fchijnt,donfterHeIijckhey3
naeft.

Maer wat een flechten trooft,en heelnict-waerdigheyl,
Soo 't luckt,om kleyncn prijs vind ghy 't al ('amen veyl :

Soo niet: datgemand poog,dat yemand hoop en wenfeh,
Hv blijft (wat dat hy doetfeen (lecht vergeten menfeh.
En neemt nu al,de facm en fweeg fijn lof niet ihl

:

Het deuren hangt al t'faemaen's menfehen loflen wil.

't Is niet.en't geeft geen heyl noch vafte herten ruft,

IAl
't «een men niet eii heeft, dan alft een ander hifi,

't Iswat,al 't geen gy hcbt,nict juyit als 't yemad fchencL

Maer oock als 't niemand geeft,en ii niet toe en den. kt.
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Aen-fchouwt des Werelds doen. Nu geeft fy grooten lof,-

£n ftracks,als 't haer maer luft,is 't haer tot roock en ftof

Al 't lofhangt aen de tong van yemand died*er looft.

En als hy niet meer \vil>foo if-mer van berooft.

Dan ofnu yeders mondt u fteedts al eere gaf:

Hoe wel en lang ge-eert,d'eer moet met u in 't graf.

Ghy meent,fy volgt u noch na defes levens tijdt

:

Laes ! wat geniet ghy doen als ghy niet meer en zijt ?

Maer eer uyt deugd, blijft eer ; en geeft een vaft genot:

Want,of-fe niemand gaf, men houd-fe fteeds by God.

By God : dient,als den menfch, aen 't oordeel niet faetieert;

En 't geen niet eerlijck is , oock niet,als eerlij ck.eert.

Ey God : die als de met fch niet licht ofwanckelbaer,
Geen eer weeromen haelt,blijft flechshaer ooorfaek daer

By Gid. die lijf en geeft,naer defe tijd,weer paert.

En d'eere v an fijn volck onfterft'elijck bewaert.

Hy eert wanneer hy eert,om *t hebben van de deugd.
Is 't hert daer van bewufl: foo is 't niet fonder vreugd.

Hy eert om 't geen wat is, en 't geen hy in u merckt :

Dat 's dan alleen een Eer,die ware vreuchde werekt

:

En die met recht verdient](om datf ' oock novt en llerft)

Dat elck, uyt luft tot haer, al's Werelds Eere derft.

Wat baet dan 't groot gerucht, als God niet van u weet ?

Watfchaed oock 't kleyn gerucht,als God u niet vergeet ?

Welaen nu,flaet het oog op 't Aerdfche goeds befit,

Des Werelds Af-godin,dieelck om feerft aen-bidt :

Die 's lichaems luft en eer,en alles hebben doet ;

En maken d'ander dwaes,ontfint maeckten verwoet.
Daer elck,ofmeer ofmin, geernvan gefegentwaer,
En loopt- fe als 't hem mift,met fijn gedachten naer.

Wiens d;cnft fo menig menfch met fijne mond verfaecktj

PerdeDeel.

Maer als 't wel is befien, in 's herten grond na haeckt.
Wiens liefde menig-mael foo diep verborgen woont,
Dat fy haer voor 't gemoed daerf ' in is niet en toont.gemoed daerl in is niet en toont.

VVaer door dan 't Niet geweet,dat anders alles weet,

Blijft ftil ftaen in fijn werck,en 't Klageis-amptvergeetj
En in hem felfs te met foo in den menfch verdooft,

Dat,fegt hem wat hy is, 't wordt niet van hem gelooft.

Geen dinck dat hy hem felfs foo weynig toe-betrout,

Dan dat hy 's Wer'tlds-Godm 't hert een Altaer bout.

Soo hooch loopt dit bedrog, dat een hem felfs bedriegt,'

En voor fijn even-menfeh, en voor hem felven liegt.

Is dan de ruft foo groot,die yemand daer uyt haelt,

Dat daer door in het hert foo ftereken liefde daelt f

Een liefde die de menfch in 't heit voor 't hei t verbergt»

Om dat hy fich foo noo 't verlate n daer van vergt ?

Nee n : 't Is geen recht geluck dat tot de liefde brengt,

Maerwaen, met Aerdfche forg, en wan-geloofvermengt.
Stelt yemand noch foo rij ck en groot van heerfchappy :

Die arm is, maer niet foeckt,befit veel meer als hy.

En dat heeft elck die wil door recht natuyrs beftuyr :

Maer 't goed,hoe feer gefocht,hangt noch aen 'tavontuyr,
1

En dat houd elck die 't heeft, door forg en goeden vlijt

:

Maer 't goet hoe nau bewaert,geraekt mé licht weer quijt.

Het hebben boven noodt,maeckt menig 't leven fuyr :

Nochtans en ift ^een luft,maer laft van ons natuyr.

Al 't geen, men foo bemint,betracht,beloopt,bereyft,

Is over-vloedt van haef,die 't leven niet en eyfh

Dus doolt een gierig menfch, en prangt-fich met een Wet
Die hem noch van Natuyr noch Godenis gefet.

Stelt een die 't meefte goet op Aeiden foeckt en wint

:

Een deeltjcn van de aerd, dat 's al dat hy hier vindt.

Dat
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Ditf.v iier,dat dunkthem groot en veel:

Waar - 6 :: deel.

Ach: oogtU.
|

ga£

En::,. hoodfteafj

ladig hadt,

die ghv hebt,flechs (ondei eynd befat

:

aert, gefpaej r,

I dan quijt, en felvc

\ Qtis , en 't zy u hei c een fchi ick,

Dat!;: fttick,

Hae: l,haertijddieisal-tijt,

awig quijt.

1$ uwen lult na goed : God heeft voo: u een Stade,

Hct't daer u hert oa toe,daer is een beter Schat.

Soo uwen geeftdaer van een klaeracn-fchouwen krijgt:

De Wereld fwant fy moet) met alhaer fchatten,twijgt.

Soo 't hert daer boven woont, foo wort u d'aerde dreck,

jB-rr. Enachtheraerdlchego-d geen riickdom maergehreck.

rtGod en 't Goecfvadecltj
En (

.

. >.oo: d, het halve hert ontfteeit

:

. -i Hemel hiel

:

UGods-dienlt is ni.t ai valkhezieJ.

't Is niet dat ghy u felfi voor recht Gods-dienftig houd,

En dat een ander menfchfulcks oock van u vertioud.

Zi)t ghv desWerelds goed oock maerde minlte vriendt

:

Hoe veynig dat dient cef-wijl ghy dient.

Dan dient ghy noch al vet ( hier word hetaen beproeft)

ofverlies,nochbly maecktof bedroeft :

Dan niet^wan Godei eerjOpS naeftens liefde dringt)

> geern als ghy 't ontfingt.

sl beweegt

u
Dot ghy geen volle liefd' aen uwen Nadien pleegt

:

Dan zijt ghy Tonder dieriH.als 't hert niet lult verlangt

Na 't vinden van die 't hoeft,en weervah u ónefangt.

Dan is'ernoch al dienlt, als ghy om 't Aerdfch profijt,

In 'teen datnoodig is, vet, vetiVerfuymig aijt

:

Maerdaa niet m< eer op God geen tiooft)

Om 't minft dat God aen-gaet,al 'tAerafchverachee-loofti

Dient ghy de Wereld yet: foo dient : hy God met recht

:

De alder-hooehfte Heer,wil geen verdeelde knecht.

Wat raed ? wat wilt gliy doen ? van beyden moet ghy een:

Of dienen 't Aeidfche goed,of 's Hemels God alleen.

Half werekj en is geen werek. LaecGod, of dient hem
heel:

Gods liefde is tewaerd,en't Chriften-hert te eel.

Een Chrilten foeckt hier niet, noch lull, noch fchat, noch
ftaat ;

En 'tnoodigdat hy heeft dat acht hy over-maet.

Maervalt hem m.-eidertoc ; dar heelt hy (na Gods (tem)

Voor fijnen even-menkb lbo evgen als voor hem.

Ghy fijt dan wie ghy fijt. fijt ghy de deugd methacts,

En zi] t ghy recht een mcnfch,ioo geeft de reden placts.

Roert u de reden yet,houd U gedachten Uil

;

't Is 't roeren van Gods Geelt,hoort wat hy feggen wil.

Maer foo-fe naerder treft : raaeckt doch u felfs nietblindj

Hoe ghy-fe meer door-grondjhoe ghy-fe klaei der vind.

Schijnt u de waerheyd klaer : vat aen,ontknoopt,ontwert,

En maeckt u felfs voor God een recht een-voudig hert,

Ruymt God de heeleziel : doet ylytig onder-foeck :

De Wereld, foo ghy llaept, houd iiier oi'daer een hoeck.

Doclijhoudgy'thert noch v-J ft 1> ui paeyturaetdétoon:

Verwacht dan anders geen als valfcher knechten loon.

Kki ' Söo
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Soo ghy de flechte pen haer dreigen'nie't en vreeft :

De wae'rheyd even-wel is voor u deur geweeft.

Na-dien dan al 'tgeluck, waer op de Wereld roemr,

Niet waerdis met den naem van 't recht geluck benoemt:

Wat is'er dan,Go<ij volck, daers' u in over-treft,

En boven u (oock hier) met recht en heyl verheft ?

Watis \\zt,kkynejduer, (hoe-wel fytriumpheert)

Dat fy hier faligs heeften dat ghy hier ontbeert ?

De Wereld acht dien menfch God alder-meeft gelijck

(Om dat hy goed kan doen) die machtig is en rijfck.

Ift hier-om dat fy 't wint ? weeft hier-om niet bedroeft

:

Hy is God alder-naeft die alder-minft behoeft;

Maerdie hoeft alder-minft,die niet begeert ofkieft.

En alft hem alontgaet,noch niet-met-al verheft.

Doch foo 't wel-dadig zijn den menfch geluckig maeckt,

Om dat hy Gods natuyr daer door op 't naeft genaeckt

:

Soblijckt'datin diefa'eck een nood-druft-hebbend man
Een rijcke,foo hy wil ver over-treffen kan.

't Is waer.men fiet dat God,die 't al heeft in gewout,

Zij n dienaers nu en dan des lijfs behoefonthout ;

En dat hy, alft hem luft,natuyres Wetten breeckt,

Om dat'erin 't gebreck een meerder wel-daed fteeckt.

Maer fonder dit heeft God den noot-druft elck befcheert,

En als een Soon van d'Aerd,op d'Aerd geordineert. -

Den nood-druft is het al, dat veder dag aen dag,

Na Godes wil alleen als eygen houden mag.
Om dit is recht dat elck een goeden arbeyd doe

:

Want dit,na Gods beftel,komt hem als eygen toe,

Hyheeft fijn eygen dan: die 't van fijn nood-druft neemt

:

Maer die van rijckdom geeft,die geeft het van het vreemt.

. ft Is foo sghy hebt u lof,die uyt een reyn gemoed

Een ander liefde toont van uwen overvloed :

Nochtans niet fulcken lof,of ghy 't van 't eygen nampt,
Maer om u trouwigheytin'tRente-meefters ampt.

Die gever komt dan naeft„die felfs maer noot-druft heeft,

Om dathy, recht als God,reyn-uyt van 't fijne geeft,

Ofis 't om 's Werelds haec,af-keerigheyd, en fpot,

En dat ghy menig menfch moet wefen als een fot ?

't Iswaer'tis ydelbeyd, daer ghy hier onder bent

;

Maerdie uyt eygen kracht,geen herten-ruft en fchent

't Geen daer den dwafen hoop u dwaesheyd door befluyt,

Befluyt "hy, ift om 't goed,daer uwe wijsheyd uyt: [ftand,

Die felfs noch deugd en heeft, noch wijsheyd nochver-
Sijn prijfenis geen eer, fijn hoonen is geen fchand.

Verfmaethevd,ïpot,en haet, blijft al in 's haters hert ;

En,foo ghy 't niet en acht, 't is hem,maer ü geen fmert.

Of is"het, om dat ghy wanneer ghy quaed-doen vlied,

En niet en volgt dat fy,maer datu God gebied,

't Geen fy teveel befit,en in haerluft verdoet,

Tot noodiglijfs-behoef fom-tijds ontbeerenmoet ?

Sulck lijden (ick bekent) komt u fom-wijlen aen,

Maer blijft niet, of foo 't blijft,ift lijden haert gedaen.

Gebreck is geen gebreck,wanneer fich 't hert vernocgt,

En neemt het foo voor beft alft fijnen meefter voegt.

't Geluck beftaet alleen in 't achten van 'tgeluck,

En in een rijeken ziel is armoe kleynen druck.

Ofis het om de pijn,die 't ftvacke lichaem voelt,

Waneer deTyranny den bloed-luft op u koelt ?

Dit moet al me foo gaen,alft uwen Heer behaegt

:

Dan 't is een foete pijn,diem' om de deugd verdraegt.

Al wat een Chnften lijd, in dienft van God, fijn Heer,
_

Lijd dik een Werelds flaef,in 's duvvels dienft,noch mc'ér.

Eeu



Een recht-crcbovigmer pijn verfacht

acht,

: &
nen traen, die God niet op en Ichrijft.

:Id dient, gerrefr van pijn en ramp,

nprwdmer<tejMJn,maer eenen droeven kamp :

xo lijdensend ,

Ln (ijn ellendig rijn, is ftofvan meer ellend.

nnv ?

1 blijft al-tijdi
;

Jen lijd, lijd minll, die lijden doet, lijd m
f, end 'ander indengeeft.

. : «rel de pijn, en vlij r-fe immer meer :

bd, die is Natuyres Heer.

riek : wie krenckt u 't nimftc lit ?

Her fwaert en heeft geen fcherpr, en*t vuvr is Tonder hitc'.

't IsGod.dieufoomir.t.dat hv u 't befte gunt

:

Hy het u in <„'r.n quaed, datghy niei dragen kunt.

Ofïlt, om datghy meelt in dcfe wereld fwerft.

plartsen goed, en't lichaems wei-fijn derft i

'z Kan nu.t geloochent fijn .• dit Getroen veel in u,

I n 't maeckt de Wereld bang en voor u felven fchu.

tam lbokomt fy hier in 't oordeel ver te kort;

. ;n ghy meed van God gefegent wort,

:n,ofdaerin ramp gefchien,

Ijfijn volck roe heeft voor-fien ?

Ad dar fijnen Soon hier felfs op ae. den

% • nietmerhem draeg:,dieis fijn hoop te vroeg.

En oock op darde menfeh God (beek, en noyt en flou,

een vuvr van doen dat hemfteeds luyver hou.

A1A hier niet wel en fchijntebeginr het wel

Stichtelijcke Rijmen! 2 €
x

En God komt ons inernft,geli;ck een Vader, aen.

He fend her lijden rhuyx,het fcliijnt, rnaer is gcj>\ la ft :

aktdes vyand s njck.en 'tmaekt ons fterek en vaft.

De Wereld geeft geluck en 'tis maer eenen droom :

God geeft de tcgenhevd,cn 'r is macr eenen toom.
't Is beter dal Gcd (Lier, en door de (lagen baet,

Dan dat de Wereld kuil en hcymelijck verraet.

Datweer-wilgoed foufïjn, luyd feletfaem in ons oor :

Nochtas die 't wel door-ficttdie hout het geern daer voor.

Een onbekende faeck.daer liefde door ontbrand,

Om dat-fe boven waerd geacht word in 't verftand,

Soo lang noch als mens' hceft.die kent men feldcn recht

:

Het hebben vcJ de min : de min maeckt u een knecht i

't Beminde darmen dicnt.endacr het hert op ftaer,

Ter -wijlen dat men dient,en achtmen niet voor quact

:

Daet geen quaet achten is.daer word gejaegt getracht

:

Ërl na een ander goed niet eens met crnlt g .

Twe< liefden^ ineen hert en worden met geleen

In-dien-lelriijdig fijn : dan blijfter fleed.s maer een.

Die d*Aerd heeft,heefr-felief, en blijfter aen gehecht

:

En aeu hetlhoodtte valt, dunckr hem het befteuechr.

1 )e reden diehy hoort, ftuyt krachte-loos weer-om,
En 't hebben van de lult houd fijne (innen dom.
Of(00 hy yet-watfiet,foo ift als door een milt,

Daer 't hert niet door gelooft.maer 't breyn \ a verre:: gift.

Daer-orn fo word de menfeh bcquacmft van God geleerfc

Nier als hy noch al heefr,rnaer als hy nu ontbeert

:

't Oritbeeren leert her hert de nietigheyd verllaen :

't Vcrftaen dardoet den Iuftallenckei; <>s,

Die- geenen luft en heefr,die heeft al wat hen. lelt !

Die al heeft wat hy wil,die heeft cerft ware ruil:

:

K k ? Soa
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Soo is het'woort dan waer, dat ons de murheyd feyd:

Hier arm en kleyn ie ^ijn, maeckt rechtej'digheyi.

Maer 's Werelds goeden fpoed'die is voor 't hert een flot

Soo 't daer van ledig is, foo ftaec het op voor GoA.

Doorramp-fpoed krijgt de menfeh 't geen aen 't Geloof
ontbreeckt,

Op dat fijn hert oockvoel daer fijnen mond vanfpreeckt

Een hert, door druckbereyd,laet goede leering in ;

En vaet , en ftemt hem toe,' en volgt Gods rechten fin,

Een hert, dat eerft een flaef des Werelds is geweeft,

Dat word door , leed geploegt , een herberg van Gods
Geeft.

Wannner het dight gefwerm van aerdfche phtmtafy

Het hert niet meer befet,foo kander God eerft by

:

Dan irt dat fijnen Geelt des menfehen geeft genaeckt,

En dat in 's hertê grond Gods waerheyd word gefmaeckt.

Soo geeft dan 't kruys verftand : en fchorthet aen de
kracht,

Daer hy,die nu verftaet,aen 't werek door word gebracht:

Het kruys maeckt dat de menfeh (die dom is , als 't wel
gaet)

Na'theyldat krachtig treckt,fi;n oogaen-dachtigflaet.

De menfeh,door veel ellend.verdrucking en gaquel,

Verlaet in 't end de aerd,en valt op 't eeuwig Wel.

Sijn ziel (wiens leven is dat hy yetfoeckt,yet hoopt,
Yet mint,en ergens op met fijn gedachten loopt)

Lijd niet dat in fijn hert geen trooft of liefde ftae :

Dat hy dan hier niet heeft,dat had hy geern hier nae.

Door veelderley ellend maeckt God hem d'Aerde moe.
En dringt hem door den nood,van hier na boven toe.

'Wat kan hy beter doen, dan dathy d'Aeid verfaeck,

(De Aerd die hem begeeft) en na een beter haeck/
Wat kan hy anders doen ("na-dien doch fijn gemoet
Noodwendig hier of daer fijn trooft op hebben móet)
Dan d'Aerde, die hem vlied, dat hy die weder vlie,

Met lichaem en begeert; en na een hooger fie ?

Hoe hy eerft lofter word.en bet van 't aerdfeh berooft,

Hoe hy na vafter word,en 't eeuwig meer gelooft.

Hoe God hem d'aerdfche hoop door weer-wil meer belet,

Hoehy fijn nieuwe hoop diesoock te vafter fet.

't Is 't lieffte dat hy doet,dat hy die hoop al ftut

;

En alles wat'er is, dat word hem daer toe nut.

Dus word allencken 't hert al meer van twijffel leeg;

Endoetfichal's Geloofs beletfels uyt de weeg;
't Geficht word goed, word klaer,fiet over al door her j

En werpt des Werelds Throon in 't hert geheel om ver.

Maerwordt'er by verfuym wat nieuws weer op-gericht:

Den prang van 't nieuwe kruys maeckt hem weer reyn ge-

ficht;

Daer 't vuyrder liefde Gods al-tijd wel blij ft ontvlamt,

En 't geen de Wereld poogt,als roock daer henen dampt.
Soo is dan Godes tucht , geen vloeck, maer nutte gaef;

Niet voor een yegelijckhert-neckig Werelds-flaef

;

Maer vooreen buygfaem hert :doch 't welck niet buygen
fou,

Soö 't God alfoo hier liet,als 't hier wel wefen wou.
VVantwat een kouden luft, na God.en 't eeuwig goed,
Is in een dubbelt hert dataerdfche liefde voed,

In 't aerdfch,hoe-wel feer kleyn,daer fijn de finnen gau :

In 't Hemelfch doch foo groot,verdrietig,loom, en flau.

Het kleyn dat haeft verdwijnt, word pijn om uyt-geftaen:

Het groot dat eeuwig is,word vveynig om gedacn.

Ia,
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Ia,is'er marreen hifi, die 't hertWK anders ftuyrt,

i eejrwig duyrt f

lelfs vannatuyren vloevti

. [ foo't Gods-dienfttt) ghedieot word fonder

rooeyt:

tut het opden dood van fulcke finlijckkcyt,

ben noch vet in leeft.en aen-gebondeo
'

..J.waer doorhy daer na tracht:

Soobhjrtdemenlchde ntcnfch, en 't eeuwig heeft geen

macht.

Ach !
«>»-»»«.** SMi/, waei in men fonder pijn,

vreuchdjooftcrffelijck fa] zijn,

Hoe vit i d hoe traeg word ghy gefocht,

\ \ ae:-om? daertrecktnau meteen recht hei ten-tocht.

om ? u groote he\ I, word niet genoeg geacht.

Wicr-om' u waerdighc d,word me: genoeg bedacht.
• ... heeft menigh menfeh te

veel

;

Dat wint het heele hert,en bet u nau een deel

:

Daer is een ander liefdie baert een ander min ;

Waer mee 't aepeyns boeket t,en maeck-fe Koningin.

of,en bind-ie by hacr llerck ;

^eel de ziel.en al hacr krachten wetck.

W 'at raed dat hyontdroomt,
. .en langen fwijm weer tot fijn herte koomt '

.-.Jerhjckc

hand.

Denfegen-iijcken vloeck : de Eerelijckcfchand.

Den waerd gcachten fmaet : den v: euchdelijcken druck,
bende gebreek : en 't falie ongeluck.

'
: :ki endoor wiens bel-;, d, eniaedt.

261
De aerdfehe Hcerfchappv van d'een totd'ander gnetj

Die fomtijds goede wccrt,en 'luade machten lijd,

'tZy dat gh\ toornig plaegt.or'Vaacihjck kaftijd .-

Die 'tal bevoogt en diae\ t,watis of welen fal

;

En hebt een fladig oog op heyl en ongeval.

't Is wel al wat ghy doet, en wat ghy hebt gedaen.

Belhiyrtjftelt op, Relt af, wy nemen 't willig acn.

Geeft noot-druft. geeft gebreek, geeft levens tijd, geefe

doot:
Soo ghy maer wilt en helpt,gecn nood is ons te gi oot.

Geeft winning , geeft verlies , geeft Vader-land , geeft

geen .•

Het eeuwig Landt van ruft daer fijrj wy me'e te vreenl

Geeft eenigheyd, laet twift, geeft wel-ftand, geeft ellend,

Geeft wat ghy geven wilt : wy nemen 't lbo ghy 'tiend,

Alleen laet ons u Geeft en u Al-machtig Woordt,
En houd ons op den weg, en helpt ons daer op voort,

Weeft ghy ons een Piloot in dele wotflcZee,

En brengtin 't eynd on.', hoop tot- ^levens vaftcRee.

Geeft oock dat menig menie h
:
die met de Wereld dwaelr,

Aen wiens gemoed ghy klopt, iraer niet woid in-gehaelt,

Soo dat des levens leer niet diep in 't heit en linckr,

Ln hy met recht en tact, rnacr op-twee zijden hinckt,

I n ir. tdefneodeaerd met ki acht niet uyten breeckr,

Omdat hy al te diep in 's Werelds weïneytfteeckt ••

Geelt dat hy, door u tucht, de oogen open doe,

En 's Werelds dolen ladt metluft fch t'u-waerts fpoe.

Op dat ghy t:r)ig Htir en aUir-ttouwfle Vrienit,

Van ons,en haei gelijck,op-recht mengt zijii gedient,

En in ons aller hert een otter- vnyr op- ga

1 Van eeuwig lof en danck,cerit 1ikj,cu dan Uurrm.

DEN
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TOT GODS

:: a

Siet hocfe vroljjck gaen, uyt't midden vanden Raeh
Denyver tot Gods Wet, doet haer de handen heffen

i

Ten Hemel, vol van vreught, met foet, en bly gelaet

,

God danckend' dat haer Cruys, Vervolgden Roeden treffen.
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(alm l \ ix.

Z-.
m en na dit loven, die daer loven onbefmet,

: leven,dar-Te leven, leven na des Heeren V, et,

ioals iiv ce vinden is,

.'!'.= onder-houden van (ijns wils getuy-

der die op fulcke wegen gaet,

een quaed is , em fonteyn van alle

quaet

;

't Is u wil datm'u bevelen vlijtig onder-houden moer

:

Kond ick doch : ïck lal wel konnen,foo ghy my llechs hiil-

En mijn gangen foo helpt rtuyren , dat wanneer ghy
dod,

Itand en leden vaerdig ftaen rot u gebod.

Gunt mydatick met mtjnoogen immer-meer niet alen

Van het minft van u geboden j dat ick doch geenfehand

behae'l,

:. op-recht en billijck.word my van u uyt-geleyt:

: rechter herté lof en danck van my gefeyt.

Uwe Wet die wil ick volgen , met gepcyns met woorden
daedt

:

HeerCj novt rerlaten.die tl Wetten novt verlaet.

II.

HOtfaldoch I iei te midden in begeer-

ten !

rren dat de reden 'c hert in fijne luften te nc ?

Hoe la! I'y, wjen al haci wegen glibbïig en geVaèrJijck
ltaen ,

Hare paden, l'onder minVn, veylig mogen henen gaen ?

.1 ly henen rieden, fop IV op u woorden acht.

Endaer't leven nawil richten. Hiertoe is het dat ick
tracht;

Dit lbeck ick uyr al mijn 2iclc. Hccr,macckt ghy my doch
loovaft

Dat ick in u Wet niet ftruyckcl.cn novt fondemv verraft
Daer-om fluytick uwe woorden in mijn hert i'oig-vul-

dig in,

Om geen quacd te mogen plegen in al 't geen dat ick bc-

gin

Hooch gelooft, Heer, moet ghy vyefen : Leert my doch u
rechten wel

Dat ick met mijn mond de woorden ttwesmonds al-om
vertel :

Dat ick die in waerden hebbe, boven 't alder-wacrllc

goudt,

En al 's Werelts gi oote fchatten , die men meeft in waer-
den houdt

:

Daer van fpreeck; en vlijtig pooge dat ick haren fin

verftae 5

En'tverffand zijn luftlac: rapen 5 en noyt in 't vergeet

en flae.

III.

DOet mv wel, en laetmy leven , my , u toe-gcevgent

knecht,

Dat ick na u woorden leve, d:e ghy my te voren legt.

En, op dat ick voorts de wonu'^cn uwes Wcts doorgron-

den mach,
l 1 Soö
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Soo doet mv mijn oogen open , dat ick klaer fie als den

dag:

Dat het oog alleen niet lefe, en de mond alleen niet

fpreeck

:

Maer 't verftand oock tot in 't binnetift haers verborgent-

heyds door-breeck.

Wat heb ick hier op der Aerden ? Niet, gants niet, dat my
behoort.

Maer een dinck wenfchick te hebben. Wat ? niet anders

als u Woort.
't Hert, door liefde tot u Wetten , queelt inwendig, en

verlangt

Nau woorden, als na'teenig daer't al fijnen luft aen-

hangt.

Ghy, die uwes Wets kleyn-achters, maeckt veracht j

vervloeckt, en haet,

Vrijd my, uwes VVers groot-achter, van verachting, fpot

en fmaet

:

My, u Dienaer, die der grootcn tegen-ftreven hooren
moet,

Om dathy fpreeckt van u rechten, en daer al fijn doen na

do£t i

En uws wils getuygenifien luft en ruft hem wefen laet

;

En in alle tegenheden daer toe loopt om hulp en raedt.

IV.
•'T* Hert, verflauwt, onluftig , .quellijck, is benauwt, en
X vol van pijn •

Daer en is geen trooft by menfchen : Laet u woort mijn
troofterziju.

?k Heb u, Heer, mijn hert geopent, en al wat'er binnen
fat:

Opent, en geeft my t'aenfchouwen uwes Wets dierbareii

fchat.

Leert my die, foo fal ick leeren 5 En, als ghy my hebt ge-
leert,

Van u groote wond'ren fpreken,en u eere zijn vermeert.

Droevig ben ick en verflagen ; 't hert is my by-nae ver-

fmacht.

Laet u woord mijn bulper wefen , en verkenen nienwö
kracht.

Wendt mijn voeten vanden af-weg,die gewis terdood-
waerdtleydt,

Guntm' uVVet,die'ick mijn liefde met mijn hert heb toe-

gefeyt.

Uwes wils getuygeniflen,in-gefchreven in't verftand,

In-gefneden in het herte,zi)n mijn alder-duyrfte pand.
Heer mijn God, wilt my behoeden voor een dinck dat ick

foofchroom.
VVatdoch? Dat ick yoor de menfchen nimmer-meerin

fchand en koom.
Geeftmy hoop ; en ick fal hopen : trooft; en wech is mijn

gequel

:

Gaet met vveldaed voor ; foo volg ick , en neem acht op
u bevel.

V.

LEert my , Heer, leert my de wegen en den aert van u

Verbond

:

Op dat ick fe neer laet dalen in mijns herten diepen

grond
Opdat ick-fedaer laet woonen, niet voor eenen korten

tijd,

Maer fo lang ick hier fal wefen, en ghy my in 't leven lijd.

' teert
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leert mv, dat ick s' ondcr-houde, en van gantfeher her-

doet

Levd niy doch • •• Waru ick heb een lult

daer toe.

Bnvgt miin hert tot u geboden ; maket u foo onderdaen,

Danct :: ms üeide nimmep-meer en/ybe-

Hlmeoigen, wilt die lijden en beftured ofmiflehien
. . . ;lts fnoodc dingen wilde Gen.

- 1 u gaet dooien, en ick m u Wet vcnlap,

liy my dan weer-om wackei , en op uwe wegen

Geeft mv nwe vrees, fo houd ick u gebod valt en aktijdt.

- i fo goeden Rich-
ter Zljt.

..• meer' Mijn eenigdat ick boren al be-
geer,

Is u VVer, Liet trooft dan komen, want ghy zijt een bü-
Bick Heer.

V I.

DOet cena, liet my metoogen, vol van medcdoogen,
~aen:

Doet my hulp denckt aen de woorden my, 6 Heer, van u

. ;^r-monden, u ter Eer, en haer terfpiit,

Doererllommen, en uu-t wacrheyd ïluytcn mach in haer

Richter, op wiens wacrheyd ick mijn hope heb
ghegrond

,

't rjeyligh woord van uwe. waeiheyd neemt dit niet van
mijnen mond.

i67
Uwe wetten «'il ick houden, 't is mijns herten vaflbelluyr,
Alfoo lang als my den adem gaet de neufe in en uyt.

Vrolijk wandel ick mijn (traoen: want ick u bevelen loek:
Dies word myden geeft foo v.ierdigh, en het hert lbo

overklocck

,

Dat ick fonder my te l'chamen , noch beangll voor on-
geval.

Voor de trotle Scepter-dragers uwe waarhevd ipreken
fal.

'k Heb een lult tot u Geboden j en daer was noyt eenigh
dinck

Dat mijn hert en al mijn finnen niet fijn liefde fo bcvinck.
Dele min , en fal ick minnen* Hier toe ftreck ick mijne

hand

;

(veiftand.

Dees houd mijne lippen befich, en bekommert my 'c

V I I.

LAet u in gedachten komen u verbond , het fondament
Van de hope, die ick hope , die my troolt in mij n el»

lendt.

Of ick fchoon den flouten menfehe dwaes ben } en tot

fpotterny

:

Uwe Wet nochtans daer blij v' ick fuyver en onwanckel
by.

Als den geeft van ander dingen af-getogen, fom-tijds fier.

Op u oordeel, van des werelds aen-begin al-tijdtghe-

fchiet i

Hoe de vrome fijn verheven, en de boofe nesr-gefiort

:

Voel ick dat mijn ziel inwendig in haer diepitevrolijok

wordt.

Als ick fie uw 's Wcts-vcilatcrs , fchrick ick met mij n heel

ghemoed»

1 1 * iq
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En een hevlig vuyr van yver doet my fleden al mijn bloet. i

Uwe\Vet,'diefy verlaten, en in't minftop achten niet,

Die is my , en fal my wefen in mijn huys mijn eenig liet.

Die door-wandelt mijn gedachten , als het lijf tot ruften

leydt,

En de dickeduyfterniffen over 't Aerd-rijck zijn ver-

fpreyt.

Is dat svonder ? 't is geen wonder: want te doen na u

Gebodt,

Is mijn grootrten fchat op Aerden, en mijns levens hooch-

fte lot.

VIII.

EEns heb ick een woord gefproken, Heer, daer denck
ick al tijd om :

Uwe wegen te betreden, kies ick voor mijn eygendom.

Mijne lippen zijn vol fmeeckens , even als de grond van

't hert.-

Lieve, gunt dat u belofte, my gedaen,vol-togen wert.

Ick befin, beducht van finnen , hoe ick in mijn eerfte

Ieugt

Hebt geleeft, noch leef, en 't leven dat my reft, vervoeg ter

deugt*
Om daer uytte mogen weten, ofick dood oflevend ben -,

't Welck ick( 1 echts als in een fpiegel)uyt u Wetten klaer

beken.

Daer-om houd ick my al vvacker , en verfuym niet een

van dien j

Laet-feoock te genen tijden uyt mijn finnen henen vlien .•

Ofal fchoon der Godde-loofen woeften en verdwaefden
hoop. [loop

Arbeyd ; en my geern fach Ioopen fijnen roecke-loofen,

Derde Deel
Midden in de droeve nachten,a!s een yederleytinruft,

Laet ick 't bed, om u te dancken.- daer in heb ick dan mijn
luft.

Ick bemin-fe, die u minnen, en u Wetten komen na.

Leert my , Heer, die al de Wereld vult met goedheyd en
gena'e.

IX.

DOetmy , Heer , na u beloften. Leert my foo, dat ick

doch leef

Na al u heylfame zeden, en daer 't hert toe over-geef.

Doe ick noch niet was vernedert door ellend en tegen-

fpoet,

Ginckick onbedachtfaem dooien, als meelt al de We-
reld doet ••

Maer nu ghy my hebt door lijden mijnen hooch-moedt
neer g'efet,

Voel ick, datick op u woordeu en bevelen beter let,

Enforg-vuldigonder-houde. Ghy, fonteyn vanallegoet;

Leert my , wat'er goeden recht is, uyt uwsgoedheyds
over-vloedt.

'tOp-geblalen volck dichtleugens, en daer druckt het

mymed'neer;
Ick, uyt ong'eveynfder herten, voeg mijn leven na u leer.

Waer-om dat? haer hert is weeldig, door het vet daer

't facht indrijft;

Mijn hert niet, en daer-om is'et datu Wet daer in be-

klijft.

Dat ghy my hebt verootmoedigt , is my liefen aen-gc-

naem :

Wantom uwe Wet te keren, vind ick my daer door be-

quaem.
Daer-
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Daer-om is-Jè mv veel foeter , en woid meer van my be

2£o

X I.

Dan al ': (Ut men op der Aerden

-rrTii/ mv.die ghv hebt gefchapen Joor n Goddelijc-

V V lyckenand,
. mg, en formeren het ver-

;

:.;i mijn leven, en het isluer ziel een

.1 l'o vi v-moedig haer verheugt.

.•:;n geiechtig, en mijn (even. Heer, «pas

: hebt vernedert, is een over-trouuv daet

:

Doch, dewijl ick uwe Wetten nu laet zijn al mijn ver-

maeck:
i :n)dat ick uytde quelling

Laet op my u mededoogen vloeyen als een foeten don.

Op dat ick mijn leven, 't leven , dat fo foct is noch behou.

Hoont detrotie dit my hoouen door haer vaÜche leugen-

rael. Qhael.

< ler ooren Iaftig, al-rijdt van u Wet ver-

I ick-Tci die u vreefen, lbo au> my verbinden koft

„hap, en haer by-lïjn my geftadig waer

eoft:

En mijn hert gheheel recht-fchapen in u Wetten blijven

mocht,

ick, tot mijn verkleyning, noyt in fchande
i gebrochr.

''T"1 Hert, geprangt , verlangt na luilpc. 'f hert is ang-

X ftig en bedut,

't Hert waer over lang befweken , vaert dooi hoop niet

onder-ftut,

d'Oogen fien na u beloften: 't hert fwacrniocdigh en

befchroomt,

Doet de tong forg-vuldig fpreken : Heer wanneer ift dat

ghy koomt,

't Lichaem is my uyt-gemeigelt, al de leden, laf en

fwack,"

Zijn niet anders als een droogen en verfchiimptcii leder-

fack.

Ick nochtans u trouwe Dienaer , midden in cllend en

druck,

Ben bekommert met u Wetten , en wacht van u mij n gc-

luck.

Sal 't niet eens een eyndc welen , toeft ghy noch al met u

ftraf?

Spaert ghy noch mijn wreede vyandt, die foogcernmy
had in 't graf?

Die niet paft op uwe Wetten ? (die doch vaft zijn en ge-

wis)

Die my laftert ? helpt mijn hulper 't leven dat in my
noch is :

Hebben fy my fchier benomen : En of 't fchoon met my
foo ftaet,

Houdt ick nochtans u bevelen, die ick nimmer-mcer ver-

het.

Komt dzn bymet u genade, en verquickc het angftig

hert,

L 1 3
Dat
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Dat doch uwes monds betuyging, van my onder-houden

wert.

XII.
Eer, u woord is onbeweeglijck, uwe waerheyd heeft

geen endt,

Alfoo lang de klare fterren flkk'ren aenhet Firmament,

En de kruyden d'Aerd' bekleeden , en <te heel natuyre
duyrt,

Die ghy houd in haer gebeuiten , en na uwen wilbe-
ftuyrt,

H'

Had u Wet my niet verluftigt , foo had droefheyd my
verfmacht

:

Om dat fy my heeft verluftigt, denck ick om haer dag
en nacht.

Ick ben dijne ; weeft ghy mijne : Helpt u dienaer ,'ghy

mijn Heers
SoecktmijnHeyl; ick foeck mijn leven in tefteilennau

Leer.

't God-loos volck , om my te dooden , loert al vaft, en
houd henM :

Ick nochtans merekop die dingen die ons leeren uwen
wil.

Noyt en hebbé mijne oogen op de Wereld yet aen-fchout
Dat beftendig kan geduren, en fijn oude wefen houdt

:

't Gaet al, volgt al, vlucht al , derft al, dat de fchoone Son
befchijnt

:

Niet foo foet , foo fchoon , foo feker , dat in 't eynde niet

verdwijnt :

Niet en is'e r, niet en is'er, ofde dood in 't evnde, naeckt

:

•Maeru Wet is vaft en eeuwig } die u Dienaers eeuwig
maeckt.

XIII.
TTTjAer-om is 't dat ick u Wetten fulcken ftereken

V V liefde draeg,

Dat ick, fonder moe te worde, daer van handel alledaeg?

Omdat fy my wijfer maecken dan mijn fchalcke weer-
parthy .•

Wanteen fchatvan rechte wijfheyd, en van kennis fijn-

femy.
Om dat fy geleerder maken , ja veel meer dan al de geen
Die wel eer mijn Leeraers waren.- Want uyt h3er zijn

al mijn re'en.

Om dat fy my kloecker maken.tneer dan eenig Ouder-
Man :

Hier-om fijn-femy foowaerdigi hier-omwijekick noyt
daer van.

Om daer na te moge wand'len,wend ick mijne voeten af.

Afvan alle boofe wegen .• 't woord dat uwen mond my
gaf,

Daer by blijfick .- uwe Rechten , daer ghy my in onder-
richt,

Blijven ftadig in mijn finnen, en in mijn verftands ge-

licht.

Honig is wel foet om fmaken j maer noch is hy niet foo
foet, [doet.

Niet foo lieflijck op mijn tonge, als u heylig Woord wel
Door u Woord word ick ervaren , wijs, geleert, en vol

van raet -,

Daer-omift dat ick van herten alle valfche wegen haet.

XIV.
HEeru, Woord is mijn lantaerne> die door haren

glans belet

Dat
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Dat ick nimmer-meer mijn voeten 'op onrechte wegen
(
Wech vanmy, ghy boof-geaerde : 't is mijns hertcu vol-

'tls my even ais een Tackel, die men voor ray licnen

l licht ie duytterniflcn, van den weg, voor my

ny lelfs een eed gefworen, die (bet vaft in 't hert

geprent,

.' il volgen. Heer , die mi;n vcrtroolter

bent,

Trooft my eens na u beloften , my dien 't heyl-loos avon-
tuvr

.-.er komrover-vallen, en maeckt hemiijn leven

Uig offer, dat ick op mijn lippen

flachr,

ren, dat ick die te recht betracht.

fchoonal wanekelt, en de dood van ver-

ren d

Noch tergeet ick aoytu Wetten, foo is 't hert daer toe

ben gevangen in der boofer menfché net;

.: V .iel ick noch met van u

ümija Yreuchd,inijnervc.wattcr is,fy i;'tmv al:

u hten , aii'oolanr/ick leven lal.

x v.
b

Y7\ •

. . .'..acg ick liefde; wanckclbare menfehen
* haer.

Hcete, ghy «jt mijn befcherming , en u woord mijn. toc-
verlaet.

lenwil,

In ;il mijn bedrijfen hand'kn ("o te wand'len als God wil.

Lae: u woord mijn rhitl'el wefen, datick leef, en nieten
loop,

Tot mijn eygen fjiotcnfchandenaeenongewiflehoop.
Geeft mv kracht dat ick genefe: dan fo fulfen toe end ' aen
Lufl en üefle tot Gods \V ettcn levend in mijn herte flaeri.
( .hy verneed-le die haer geven tot de fond, u vvandm,
En eertydel denckendeocken, diep verydelt inden fin:
Die aflaten u te dienen, die alleen moet zijn gcdient,
Eri hatr d'onbefindc Wereld gaen verkiefc tot een vrient,
lek min u getuygenifièn : en daer is de reden of,

Dat ghy hier, die die niet minnen , doet.vergaen tot nie-
tig (tof.

Als ickdenek aen uwe fhengheyt, en al mijn voor-leen
bedrijf.

Vrees ick , en door 't angftig vrecfen fchiet een koude
door mijn lijf.

XVI.

NOyt en. heb ick af-geweken in de een ofd'ander zy :

Hnin 'cKecht, noytgunft gedragen oftot dces ofdie
parthy :

Laetray dicnoyt onrecht dcde , iaetmyniet tot ecne.i

roof
Vanccnongcftuymigvolcxken , bloot van trouw en van

geloof.

Neeinmy, uwen knecht, in hoeden maeckt hem fijn be-

nautheydquijtj

Geeft dat hy van booie menfehen gcenen over-laft en lijt.

Hoe begecrig fijn mi; n
t
oogen om uhevl te mogen ficn 1

d'Oo-
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d'Ooien om u Woord te hooren, Heer , het my gena ge-

fchien.

Onder-rihtc my van u Rechten, my dien ten diende gae,

Dat ick door u onder-richten haren gantfchen grond

veiftae.

Die u Wet fooweynig achten, hebtghy lang genoeg ge-

dult.

Nu foois de uyr gekomen dat ghy die eens ftraften fult.

Daer-om fijn myu geboden uyter maten liefenvvaerd ;

Boven goud en 'e'el-gefteente , 't waerdfte van de gant-

fche Aerd;
Daer-om fonder uyt te ftellcn , fchick ick 't leven daer na

aen :

Daer-om haet ick alle paden die van 't rechte padtaf-

gaen.

XVII.
VVVe- Wet , daer ghy de menfchen uwen wille door

betuygt,

En den wil van vrome menfchen foet tot uwen wille

buygt,

Die is wonder ! meer dan wonder, als men haren grond

door-grondt

:

Hier-om is het dat mijn ziele die al hare liefde gont.

Als u Woord dat vaft en klaer is, openbaeris, ifteen

vreugd.

En een licht voor fimp'le oogen , om te poogen na de

deugd.

Mijnen 'mond inackt na u woorden, met alfuck een luft en

treek,

Als ick 's levens lieven adem uyt de lucht totmy-waerts
treek.

Weeft my goedig en genadig, als ghy zijttot aller tij Jt,
Al die uwen naem beminnen. En, op dat ick blijfbevrijdt
Van der fonden heerfchappye , foo beftuvrt foo mijnen

tredt

Dat ick nimmermeer mijn voeten buyten uwe wegen fet.

Hoed my voor der menfchen lafter, foo doe ick dat ghy
gebiedt.

Laet u aenfehijn op my lichten -, heelt my uwe Rechten
niet.

d'Oogen ( als twee beecken) leecken: waer van daen foo
men'gen traen,

Dat de menfchen, na u wenfehen , niet op uwe wegen
gaen.

XVIII.
HEer, mijn God, ghy zijt rechtvaerdig , en u Godlick

woord is recht,

Uwe Wet vol-komen billick,uwe waerheyt vaft en hecht.

Hard en ftreng zijn u Geboden eertijds van u in-gefet,

't Is u ei nft dat yeder menfche vlijtig daer op merek en
let;

't Is u ernft , dat 's menfchen leven daer na aen-geleydt fal

zijn :

Dies ontbrand mijn hert in tooien ; tooren, die 't vervult

metpijn : >

Pijn, die 'tvorder brengt totknaging ; knaging, die my
't hert op eet,

Alsickfiehoedatmijnvyand uwe Wet fo licht vergeet.

Heel u woord dat is in-fuyvers En bemint van my u

knecht,

Die aen u bevel blijf dencken , al-hoe-wel veracht en

Hecht.

Vaft



t

t ben gc-

mijns levens
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Mijn party, uw'.s VVets verfaker , volgt m' en maecktmy

't leven

Hy komt nader ; komt oock nader, Heer, en weert het

•valj

Heer, mijn God, in wiens geboden waarheyd is en blij-

ven G

Wiens getuygeniflefeker,eti niet om bewegen (het,

Maer beiteodjg fonder eyndc* daer mijn ziel haer op
verlact.

XX.

H
Ietmy aen , vol van ellenden , en vciloft my nvt den

noodt.- (piooc

door den druck zijn i V V'ant in nood foo blijft mijn liefde tor u Wet noch c\ en

Q Iet m>

v beveel ick, Heer, mijn h
'

:

[elpt my, na 11 woord , dat valt is, en gegrond op u be-
'

iluvc

Godde-loo(eboofemcnfchen,dic u Wet geen acht en

ilaen,

En geen dinck lbo leer ter Wereld als u heylig Woord
...ien:

Wat fijn defe te verwachten? fy zijn baftaert van geluck.

Maer u Goedheyd is oneyndig; Troofl my, loghy pleegt,

in druck.

Die my haten en vervolgen zijn ontellijck in 't getal :

Moch en kan 't my niet bewegen dat ick van n Woord
af-val.

Ie'., (ie uwes naems verachters 5 en 't is my een wreede

iïnert

.:i,oci te dencken aen u Dat fy na u woord niet leven, en een bitter wee in't hert,

.;! , alsghy hebt ge- Heeri acn-fchpuwt hoc u bevelen van my zijn bemint ge-

lang. »

M m Nic*

ten tot a ioep, met droef

velen immers ondc: -houden mag.
1

::lTen al mijn leven onder-hou.

<. .:. ouwen: 's morgens , \ oor het

5ODB0
ien , en mijn (tem tot u ge-

t -.ten , als men niemand wacker
(woort
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Miemand oyt van al die leven , die u woordt op leugen

. vandt :

U\v's gherechtighcyds gherichten houden al en altijdt

itandt.

xxr.
jT7~VVord c'onrecht vervolgt van Vorften ; haer vervol-

J. v. ging vak wel fwaer.-

En nochtans , Heer, uwe woorden vreeft mijn hert veel

meer als haer,

Uwe woorden fijn mijn finnen fulck een aen-genamen
faeck,

Dat ick dick-wils my daer over in my felven vrolijck

maeck

;

Vrolijck maeck, en 't hert verheffe, recht of my een groo-
ten fcliat

Tot mijn deel waer toe gevalle», 'k Heb een haet in 't

hert gevat *

Tegen alle leugen-monden , daer 't gemoedt fich voor
vergrout,

En gelijck als een vergiftig en onreyn gebroedfel fchout.

Maeru wet alleen ilt eenig daer mrjn hert fijn hefd op
leydt.

Seven-mael des daegs foo fingick "tlof vanu gerech-

tigheyt.

Vrede, vrede boven vrede, vrede fonder tegen-fpoet
Is er vcor uws wets beminners , die geen" dooling dolen

doet.

Want ick weet het dat ghy klaerlijck al mijn doen en la-

ten liet.

XXII.
MOchtmijn klachte tot u komen, mochtfe dringen

door deLocht,

Op dat ghy de ware kennis uw's Verbonds my keien
mocht.

Mocht mijn fmeken voor u komen , mocht het gaen door
't Firmament

!

Op dat ghy na u beloften, my vetlofien mocht in 't endt.

Mijne lippen en mijn tonge (maeckt my in u wet macr
'wijs)

Heeft mijn hert u toe-geeygent, uwe wet tot lofen prijs q

Want in alle haer Geboden is i'y goed,en fonder feel.

Staetmyby.-want, liet, ick heb-ïe my verkoren tot mijn
deel.

My verlangt leer (en 't verlangen doctinylofien men'gcn
fucht)

Na u heyl . want tot u wetten hcefc mijn hert geen ckyr.e

zucht.

Laet my leven, dat ick love, en u Eer al-om vertel .•

Om te loven ibeck ick "t leven.- Daer toe help my u be-

vel,

'k Ben als een verlooren fchaepken van Jen rechten weg
gedwaek ••

U mijn Heer en Herder bid ick, dat ghy foeckt £ n

haeltj

Soeckt en weder-haek uDieuaer, die ia al fijn hertei

lees.

Tot u loop ick, op u hoop iek, na u wet ftel ick my aen.
't Heit houd u getuygeniflen 3 en is heel met liefd'bevaen.
Ick voeg mynau bereden, en waer-om en foud ick En al 's werelds teghenheden, uwe wetten noyt v- •

niet ? J gcet.
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ïcnighePfalmen

Dawds.

CIV.

»#Yn Geeft, die (Vanger rijt van Godcs lof, piet uyc

: 'cgcen ehvin 'c heit be-

. * - >: wicn clck zijn gemoer,

biedig grouwlen moet,

o -en koomr,
#

; voor u fchroomt.

! en fchoon 't

!

ngr, ift licht daer ghy in woont

:

's Hemels Firmament

:

>n zijn wat'ren als een Tent

>r u macht; lbo dat- 11', valt en hoog,

;:i e;:i gemetfelt

n woleken, door de kracht

.-n-Iicht, hoog in de Lucht gebracht

:

g' op fweefc,zijn 't lichlte dat men vindt,

d ï wanckelbare wind:

:

zijn ftormen fterek gerucht

;

iammen door de

Lucht.

geven £al'' (ual.

Lucht, windt, Vuvr. Het dient

Dewichtig' ACrd, die los rondt-om in 't ijdel hangt,

: omhaerisj een dunne lucht om-vaagt,
Die ftaet nochtans, door konll van uwc hand, loo vaft

Dars' eeuwig bh)tc en ruft op haren eygén lall.

Die ccr-tijds, doe dir al noch niet en w.is gereedc,

Met water was bedeckt geliick als met een kleedt,

't Was niet dan Zee en lucht ; men lach noch berg noch
dal;

Maer met dat uwen Mondt uyt-bromden fijn gcfchal,

En uwe Iicerfche (tem quam als een donder-flag ;

Het water, als ontroert met Goddelijck ontfag,

Moeit af, en metcer haelt na fijnen af-grond vlicn.

Doe liet het hooch-gebergt ter-ftond fijn toppen (icn,

Hn eer fich 't oog verroert, lag ycdei dingvan een j

't Gebergt ftcyl in de lucht; de dalen vlack bcneen.

Dewat*ren,op dat fy den Aerden-klooc niet meer
Met golven, gants en al,bcdcckcn (als wel eer)

Hebt ghy een perek gelet; haer oevers, daerf ' op flaen,

Maer in bedwongen zijn, en binnen moeiten itaen.

Ghy maeckt dat uyt de diept het vaft fijn ad'ren fchiec,

Kn door de bergen heen na 't dorltig landt toe vliet,

Op dat eenyeder Dier ('t zy dat hec leeft in 't veldt,

En onder foig en fuyr des ]$ou-mans is geltclt

;

'r Zy dat het (werft in 't wildr, en kent geen Heerlchappy}
Wanneer 't natuyr begeert daer van ontdorftig zy.

Daer is dat fich onthoud, en in fijn weelde leert

't Gedierte dat de lucht tot fijn vermev-plaets heeft,

't Gcvogclc,dat aldaer van tack op cackje fpnnckt,

En fijnen vryen fanck onkunltig henen lïnght.

De heuvels en het veldt bevocht en maeckt ghy hL
Als ghy-fc uyc de hoocht door-fuygt mec Hemcls-nat;

M m a Sao
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Soo dat het doode faedt gefegent word met kracht

Waer door het uut gewas te voorfchijn word gebracht ;

En 't lieftelijcke gras de VVeyden over-kleer,

Soo dat het grage Vee daer fijnen luft van eet ;

En op 't gebouwde Land foo menig eetbaer kruyt

Tot noodig onderhoud van 's menfchen leven fpruyt;

En 't Kooien word geteelt, daer ons het brood van weit,

't Welck nieuwe krachten geeft , en fterckt des menfchen

hert ;

Den Wijn ftock druyven heeft, en geeft den ed'len wijn,

Die 's menfchen hertvervraeyt en doet vol vreuchdefijn ;

d' Olijf-boom vruchten draegt, en brengt ons over-vloet

Van Oly, die in fchoon't den menfch toe-nemen doet.

Dat oock op Libanon de boomen, door 't verftandt

Of toe-doen van geen menfch , maer van God felfs ge-

plant,

Vol van een fappig merch , fchoon , blader-rijck, en

groen,

's Aen-fchouwers oog en hert een foet vermaeck aen-

doen.

Daer ftaet den Ceder in, op wiens vermaerde hout

Soo menig vogel ruft, en fijne wooning houdt.

Daer wafl den iteylen Den, op wiens verheven top

Den Reyger neften maeckt, en queeckt fijn jongen op.

Den Das, het bloode dier, vergunt ghy 't fcherp gebergt,

Daer hy, als in een fchants, hem veylig, in verbergt.

De holen in de rots (door u al-wijs beftier)

Daer legert fich 't Conij n, een fwack onweerbaer dier.

Ghy maeckt oock dat de Maen , nu meer, dan min van

licht,

Rondt om de Wereld gaet, en haren loop foo richt

Dat fy het ronde laerin fijne deden deylr.

Ghy maeckt oock dat de Son in haren loop nietfeylt,

En dat-fe achter-een niet a'le menfchen hchr,

Maer onder d'Aerde gaet, dan vliedt voor ons geficht

Al 't geen fich eerfthet fien ; de duyfternis heeft macht,

En deckt het halve deel des Aerd-i ijcks met de nacht.

Hetongetemt gediert, 't welck 's menfchen ooge fchout,

Verlaetdan elck fijn hol; dedonckerheyt maeckt ftout.

Dan delfden jongen Leeu, die daegs verborgen fit,

En 's nachts, met heefch gebrul, van u fijn voeder bidt,

Verlaten 't eenfaem wondt, en tot den roofgeflelt,

Op 't voordeel van de nacht, gaen dooien door het vcldt.

Maer 's morgens als de Son haer dralen weer vertoont,

Soo ruymens', en elck foeckt fijn holen daer 't in woont.
Dan is hetdat den menfch uyt fijnen flaep ontwaeckr,

En weer-om na gewoont fich aen den arbeyd maeckt j

Tot dat den avond komt, die hem het werck belet.

Dus geeft ghy yeder dinck zijn tijd, zijn beurt, en Wet.

Hoe wonder zij n, o God, de wercken die ghy doet,

Hoe wijfielijck gefchickt, hoe veel, hoe groot, en goet.

De Aerd ift met alleen die uwe gunft gevoelt

:

De Zee, foo diep en wijdt, daer fiet men dat het woelt

Van groot en kleyn gediert, dat niet om tellen is,

En om de fchepen heen fwemt menig grouwfaem Vis..

Uwonderbaer gefchep, den Walvifch is al-daer,

Die als de Zee niet ftormt, maer effen is en klaer,

Nu fich 't geficht vertoont, dan weder-om ontfteelt?

Nu boven komt, dan duyckt, en foo in 't water fpeelt.

Al, al wat leven heeft in 't Water ofop 't Land,

Ver-wacht,elck op fijn tijd, fijn fpijfe van u hand,

Geeft ghy, foo hebben fy : Is uwe hand haer ïmlt,

Sóo



, fn haren hiflgcflilt.

i UI met naer gedaen,

i keer.

. :i God, en aller dio 'en vriendt,

\ 31 lof diehy hier voor verdient ?

m komt, hem, die 'c al t'lacm beiïuyrt,

:-eeuwig duyrt.

ootcnkleyiijdieziuihcm aen-genaem
;

•
. (aan.

.ie Bergen aen, de Bergen geven roock j
de aen, de Aerdedavert oock,

ïck fijnen loffoolang ick adem fchep,

Deborft my noch beweegt, en ick de tippen rep.

Och ! of maer mijn gefang den Heere wel geviel,

Den Heere, mijnen lult en vreugde van mijn ziel,

En dat eens alle fond een evnd op Aerden nam,
j God-Ioosheyds faedt noyt meer te voor-fchijn

quam,

, -
o mijn Ziel, die vol zijt van Gods eer.

Looft, en word nimmer moe , mij n Ziele loofc den Heer.

d-.nPfalm CXXM.V.

DAeren is niet in mijn leven, daer en is, Heer niet in

my
Dat verborgen is voor dr.

Ghy door-grond het, ghy bekent het ; al wat is, ofwat ge-
lchier,

c kalles fiet. (wend;
Sitick, ftaick, kgick, ga ick, waer dat ick my keu of

Stichtclijckc Rijmen.' 2 7l

Alledinck is u bekent.

Is'eryetfoodiep verborgen in mijn diepfre^Mtt
il verholen zy ?

't Hert en k.;n foo ras niet denckci) , ofghy voelt'ec oock
ter-fUmt,

•En begrijpt fijn diepftcn grondt,

Doet den nacht netlichaem rullen; maecktden dag de
finnen moe;

Ghy door-fict al wat ick doe.

Van de tong, die licht kan falen, glipt niet een foo kley-
nen woort

Dat van u niet werd gehoort.

Want ghy zijt het die mijn leden, en al wat men in my
vindt,

Soo gants feltfaem hebt verfint ;

En foo kiinifighebt gefchapc-n , dat mijn al te kleyn ver-
nuft

V\ t-gedachtdaer over fufr.

Waer foo wil ick henen vluchten , dacr ick mocht ver-
fcholen fijn

Voorn Goddelijckacn-fchijn ?

Waer doch wil ick my verfteecken, in wat hol ofwat Fo-
ïccft,

Heer, mijn God, voor uwen Geeft ?

Vaer ick op-waeits na den Hemel, Loven alle Acrdfche
ftee:

In den Hemel zijt gh y mee.

Dael ick neder in der Hellen , by der doodc bleecke

fchaer :

Siet, foo fijt ghy oock al-dacr.

Ofick di de vleugels nadde van de fchoone Morgen-rood,

M m $ En
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En daer met na 't Weften vlood :

't Waer vergeefs voor 11 gevloden , en een dwafe daed ge-

daen;

Want waer kan men God ontgaen ?

Sprack en wenfcht' ick by my felven (ofick foo miffchien

ontginck)

Dat den nacht my heclom-vinck.

't Waer vergeefs gewenfcht , gefproken , en een fot ge-

dacht gedacht,

Want de nacht is u geen nacht.

In de dicke duyitei nifTen fien u oogen ja foo klaer,

Ofden nachtgeen nacht en waer.

Enwatfal ick meer verhalen? 't Hert dat is in u geWelt,

En ghy weet hoe 't is geftelt.

Alle fijn ve'ïhólentheden, die geen fchepfel fien en mag,

Sietghy klaerderals den dag.

't Is groot wonder, doch geen wonder, als ick denck, hoe

ghy mijn Heer

Met my doende waert wel eer,

Hoe dat ghy myfufonesrden, eer ick 's Hemels Lucht aen-

fag,

En in 's Moeders Hchaem lag.

Dat's een wonder meer dan wonder,dat ghy my foo hebt

bereydt

;

Daer mijn Ziel u lofvoor feydt. (vaet,

Wonder zijn al uwe Wercken, die 't verfhnd wel niet en

En noch;ans niet tegen-ftaet.

Doe de onvol-macckte ftoffe, daer dit lijfvan is geteelt

,

In 't verborgen wierd gebeelt

:

En natuyr my 't eerfte maeckfel in mijns Moeders Jic-

haem gaf.

Daer ick lag als in eert graf:

Geen foo kleyn van al mijn leden , geen foo rou en onge^
daen,

Of u Oogen fagen'taen.

Eer ick was dat ick fou worden ; Eer ick had datna, cerfl

quam
Doe natuyr in my toe-nam :

Wift ghy
f
al .wat ick fou wefen; en ghy wift'et foo gewis

Als vet dat befchreven is.

Als my defe uwe Wercken in het herte vallen in,

Soo ontfet fich hert en fin.

Soud ick die al t'famen tellen ? Eerder teld' ick al het

Zandt -

Dat'er heen ftuyft aen den ftrandt.

leken k.in-fe niet getellen, of ick fchoon al noyten flicp

En 't gepeyns daerfteeds toe-liep.

Na veel giffen , na veel dencken , na al wat ick wcec of

kan,

Ben ick daer ick eerft began.

Pfalm C XL VII.

LOoft God den Heer : want hy is lovens waerdt,

En 't is een heerlijck dinck van fijnen lof tefpreken.'

Ierufalem eer-tijds foo hoóch vermaert

Maer na feer fel verwoeft , doet hy weer 't hooft opfte-

ken,

Hy bout-fe op, en 't volck daer uyt verjaegt,

Oock hier en daer verftroyt in veer en vreemde Landen ,

Brengt hy te faem, en die 't hert is verfaegt

Geneeft hy hare pijn, en lolt haer hare banden.

Het klaer gefternt, aen 't hooge Firmament,
Tel?
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a Iitt met fijn namen,

is (onder endt.

:i 't cisdc kan ra«

: ooft en helpt h

jotlchenkopj
. :;en.

1 kond,

1 mond,
: 1 !arpen-lpel met paren.

:. Hemel uyc ons oog,
: olck ; en fend ons lijnen fegen

't doribgis en droog,

namen regen;

;

ongepluymden Raven,

1 wijs.)

::ts, noch op fijn moedig dra-

. :k gebcent,

;

l GOut,

- k tlot,

. borger.

lieu met voedfaem Koorn vc\ (Ter,

d 'Al-gC\ : !
. M redt?.

sndt den Snee, die vlöckignedei ralt,

tden fcherpen "'che, neder.

1 door beftalt.

Wat ftaet'er voor de kouw' van 'r felle winter-\i .

ld lijnen wil, en (preeckt hy maereen woordti
Ter-ftond vei imelt liet Vs, en liet liet water fchieten :

Sendthy den windt mt eenig warmer oordt,

Ter-ftond fa) 't water gaen, en 't oude vlieten vlieten.

Sijn Woordt en Wet,waer in li]ii Rechten ftacn,

ui Iacobs-huys verkondigt en ge

Geen ander volck heeft hy tiilcksoytgedaen,

Geen menfehvan al diegeendieop derAerden le>

Pfalm C X X X V.

GY Knechten dioden dienftdes Heeren isbetrout

En io fijn He cht'téeftadig houdt 5

gunt van Godtste ftaen in fijne hoven ?

laet herten mondt den naem des Heeren loven,

1'. ij'tGodt, en geeft hem lof, die ynend'lijck is en

goedt

:

Looft fijnen Naem met lang;, die lieflijck is en foet.

fich Iacobs-huys vry-willig uyt-verkoien,

Op dat hem dat geflachtals eygen foubehooren.

Des Heeren hooge m . faemt

. ui 't Geen dat Godt , van inenlchen wordt ge-

naemt.

Hy t'oet al wat hy wil, 't 7>: boven oïbenedi .

..

V.u) onder uyi de Acrd treckt hy hec i'waie vocht)

Dat
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Dat hy tot wokken maeckt en hangt het in de Locht.

Hy is 't die wonder doet , die Jilixem voort kan brengen,

Wiens felle Vuyr hy temt, en gact met Regen mengen,
Die aj't een heym'hjck oort de Winden waeyen laet,

Waervan geen menfeh , hoe kloeck, dekonl'c en gahek
verftaet.

Die 't eerft-gebooren faed, van 't minfte tot den meeften,

In ganfs Egypten floeg, in menfehen en ia beeften :

En Pharo met al 't volck , daer 't Landt van was be-
woont,

Tot fchrick, in groot getal, fijn Wond'ren heeft ge-
toont.

Die Steden t'onder-bracht, die menig menfeh verftoor-

den,

En menig machtig Vorft en Koninck de'e vermoorden.
Sihon den Amorijt, een groot en machtig Heer j

EnOggekroonden Vorlt van Bafan i met noch meer
Van het vervloeckte volck der ftoute Cananiten,

Dr.' fag men dat al t'faem als doen haer leven lieten.

. Haer goedt enaihet Landt, 't welck was in haer geweldt
Heeft hy (na dat hy haer lbo fchandig had gevelt)

Aen fijn beminde volck Ifrael uyt-gegeven,

Om, alsluer eygen Erf, daer in en van te leven.

Ghy die de grootfche flraft, de nederige fpaert,

Ü naem is groot, en blijft, van tijd tot tijd, vermaert,

En faliïjnop de tong van ons na-komelingen,
Die dick-wils u daer voor ulof toe fullcn fïngen.

At-goden, uyt-geboorft van Silver of van Goudt,
(Die 't dom Af-godifch volck voor ware Goden houdt)
Wat fijn die anders doch dan dwafe (öotternijen. {en

Gemaeckt van 's menfehen hand door menfehen pbantafi/-

Sy hebben wel een mondt , maer die geen fpraack er?

geeft

:

Gelicht , maer dat geen licht noch geen gelicht en heeft :

Twee ooren aen het hooft, maer die 'r geluyt niet vaten :

Een Keel, maer die den geeft noch in noch uyt kan laten.

Sy fchijnen wat te zijn, maer zijn als windt en roock,

En foo als 't maeckfel is, foo fijn die makers oock.

Sy fchijnen wat te zijn, maer zijn doch Ydelheden,

En als de Goden zijn, foo fijn de Dienaers mede.

Maer ghy die uw Naem van Ifrael af-haeld

En ghy die Aarons ftam, en die van Levi daelt,

Looft, looft al t'faem den Heer,met alle die hem vreefen»

En fijne Majefteyt oyt dienft en eer bewcfen.

Looft hem uyt Syons-Borcht , wanthy is dobbel waerd
Die onder alle Ste'envan fijn geheele Aerd
(Omdat hy aen fijn volck fijn gunftig hert wou thoo';

nen)

Ierufalem verkoos, om fteedtsdaer in te woonen.

Over Pfalm C X L V 1 1

1

AL diewoont in s Hemels Throonen,

Daer niet fterflijeks in kan woonen,
Pi ïjft den Heer, en geeft hem lof

Van den hoogen Hemel of.

Looft den Heer ghy al fijn Eoden.

Die op alle fijn Geboden,
VVèlck hy van lijn Throon belaft.

Vlijtig, en gednyrig paft.

Alle fijne Hemel-fcharen
Die fijn glory openbaren :

Met de Sterren, Son,en Maen,
Die
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Die aen (line Hemel ftaen.

Al des Hemels omme-gangen,

I

I

Boven in de lichte Lucht :

. !> den Heere prijl'en ,

3 .chopdoen n
i ! OOldt,

.ren was, bracht voort;

D.e 't al t'famen moet bc

En in 'i .::en,

E« een valbn ftandtdoen ftaen,

En een wiffen ganck doen gaen.

I

IndehoL
1 Zee.
'

. ï Snee,

\ .uiden,

: vinden
<

. Ion op 't gebod
\ . i God.

_i.vruclr.baer Boomen,
licht' afkoomca

: :.i 't Houdt

;

. ï in 't VcJdt onthoudt

:

En tang? d'Aerde henen I

f

Groote luyden met haer K: oonen,;

..jonco

En al wat hier hooch geftVIc

Recht verfchaft en weert gewelt

:

Iongc Knapen, friffche Maegden 3

kleui van laren enbedaegden :

Moeten, moeren al te faem

Loven Gods ve; heven Naem ;

Die men, onder al die leven,

Alle 1 tof, alleen moet geven.

Want in Hemelen op Aerdt

I s hy hooch en wijdt ve.maerdt.

llledievan Iacob dalen

! uilen lijnen Lofverhalen :

Want hy heeft-Te click' verhoog»,

En na hacr geluck gepoogf.

Uytden XVIII. Pfalm.

HErt-grondelijckemin draeg ick in mijn gcmocdc
Tot u mijn Heer, mijn Göd,mijn kracht, mijn hoop,

mijn goedt;

Mijn Toorn die my befchanft, mijn fchildt, die my bc-»

vnjdt; 1

Tot u die al mijn eer en cenig Heylandt zijt.

Soo haeit ah ick mijn tongtot uwen lofonthand,

Y.' ... J ick van u verlolt uyt mijns Vyanden hand :

Doe ick geworpen was in onhe\ Is diepten grondt.

En mijnes levens ftaat ("00 gincs wan-hoopig Itondt.

Deftncken van de doodt was ick al in vértvert

:

De grauwe! van de Hel beangt.cn my mijn hert

:

De geeft ftont op 't vei r: eek: de Hcllche duylterheyt,

Die eeuwig duyrt, docht my, fach ick my al beieydt.

Moer met dat mijn gefchrey en klagt hacr gafom hoog,

'

Na £•



£§* Derde Deel.

En door de woleken heen na God ten Hemel vloog:

Heeft mijn benaut gebed fijn Godlijck hert geraeckt;

Enhy fich tot mnVhulp ter-ftontgereedt gemaeckt.

De Aerdt vernam fijn komir,cn fchudden door den angfl: :

De Bergen fijnen toorn , en beefden elckom bangft:

Damp lóocktenuyt Sijn Neusi Vuyr vlamden uyt fijn

mond,
En blies en itack in brand al wat het om fich vondt

:

Des Hemels vaft gebou boog fich voor fijnen Heer,

En weeck op fijn gebod, en Tiet fijn Schepper neer.

't Was duyiter onder hem,den Wagen die hvhadt,

Dat was den Cherubiin, die hem ioo flucx en radt,

Heenvoerden door de Lucht , en droeg hem fooghe-
' fwindt,

Als hadd' hy onder fich de vleugels van de windt.

De dichte donckerbeyd, al-waer hy heenen ginck,

Die was gelijck een Tent, die hem ront-om bevinck

:

De Woleken, dick en fwa; t verborgen hem in haer :

Maer door fijn klaren glantswashy haeft openbaer.

De Woleken braken op, en deylden haer van een.

Den Hagel goot op d'Aerd : den Blixcm vloog daer heen

E n doe hy nu de ftem liet gaen ten monde uyt

;

Wat golfden Hemel doe een fchrickelijck geluyt,

Den Hagel klatfte neer.en'maeckt' een droef gerucht

:

Den Blixem, heen en weer door-fchitterde de Lucht:

-r Was niet dan ftrael op ilrael, de Lucht (foo 't d'oogen

fcheen)

Was enckel Vuyr en Vlam van boven tot beneen.

Watwas'er doe een fchrick by 't Volck , dat eerft foo

koen,

Mijn leven had belacht, en gants te niet wou doen

!

Dit was noch niet genoeg. Want fijnes Adems kracht,'

En 't dond'ren van fijn ftem , die hadden fulcken macht f

Die deden fulck geweld t, dat d'Aerde fich ontfloot,

En midden uyt haer hert haer waterfhoomen goot,

En t' eene-mael ontdeckt voor 's menfehen ooge lag,

Soo dat men ver en diep in haren af-grond fag.

Aldus quam my de Heer van boven af-gedaelt,

En heeft, als van de doodt, mijn leven weer gehaclt.

'

Gelijck men yemand treckt uyteenen water-vloet,

Die anders, fonder hulp, in 'teynd verdiencken moet.

Hy heeft my door fijn hand, mijns Vyands hand ontruckt,

Die anders door fijn ftereke' my licht had onder-druckt.

Hy heeft te niet gemaeckt mijns haters bitt'ren haett

Wantin mijnongeluck quam hy my fnel te baet.

Hy heeft een eynd gemaeckt van mij n benauden noot

:

Want fijne liefd en gunft is fterek tot my en groot

;

Tot my, die fuyver ben, en die hy doet en geeft,

Na dat hy fiet en weet d at ick hier heb geleeft.

Want God-loos ben ick niet ; maer doe dat God begeert j
En daer is niet dat my van 't rechte padt af-keert.

Sijn Wet ftaet in mijn hert,fy ftat'er dag en nacht,

En om fijn Heylig Woordt wordt fteeds van my gedacht,

Ick ben my felfs een wacht, op dat'er geen gebreck

Voor God in my en zy, en ben oock fondervleck,

Dies geeft my God de vrucht van mijn gerechtigheydt,

My, die mijns levens loop onfondig heb geleydt.

Want God, ghy zijt een God die billijck ftraft en loont,

En foo als veder is, aen veder u betoont.

Die goet zijn en op-recht, zijt ghy goet en op-rechr.

De vromen zijt ghy vroom : trouw Heer aen trouwe

knecht.

Den
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Den reynen zijtghv rcvn : den loofcn zijc ghy loos,

. kt m den top.

I •
. : die my hooch m eer hebt op-gericht,

s verander in een hchr.

c, en ben een oorlogs-man :

: foo hooch, daerick nier over kan.

Uargoctacn myvan isgcdacn,

Leert ons een hevligpadt en reync wegen gaen.

Daer is . [>rdt dat hem de mondt uyr-viocyt,

* in het vuyr gegli .

1 tor-loutert is, a Jiout.

die liem betróut.

iele voo; hout en
fteen,

Waer is'er doch een God, dan onfen God alleen?

ei doch een God , waer op incn vaft mach (hen,
Dan onfen God aJleen, die rroolt kan doen ontracn ?

1 lijf, ea maeckt de ledenfïis,

Gngls.

Qnnyfiüfn qkozjOx -ftonït,

uü-Litdi.

vv ?n goedt,

En noch in wefen blijven dost

Dat 's menfehen oo£ aen-fthoufc

1.

Die 's Werelds wijden omme-ring,

Noyt nyt-gewaeckt,bewaeckej
En door gepafte wilieling, '.

Het loet noch foeter maeckt,

Nu is de Winter, dor en
!

;!i onlufthcen,

En d'Aerde heeftvoor defe mael

Haci lijden aftgèlèen.

Dies is de tijdt weer-om gek eert,

Waer in naruyr verjongt*

Hacrs milden Scheppers goetheyt eert.

En met Jï;n ^\cn proncktj

1.

De May, wiens foctheytfoo ver Rrecïct,

Dat fijn gedachtenis,

Ir. 's menfehen geeft al vreugd \ ei weckt,

Eer hy voor-handen is.

De May hetfchfeónite van het Ia-.- j

Daci allesin verfraeyt,

DcLucht is foct.de Son fchijnt klaci,

't Gewenichte Wimje wacvt.

N'n ;
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Het dautjcn, in de lcoele nacht,

VVordt over 't Veldt verfpreyt,

Waer door de heel natuyre lacht,

En is vol danckbaerheyt

:

8.'

De Acrd is met gebloemt geciert,

Het Biecken ga'ei t fi)n Was,
Het Leeuwerickjen tiereliert,

Endaelt op 't nieuwe Gras,

Het Bloempjen dringt t'en knoppen uyt,

't Geboomte ruygt van Lof,

Het Veetjen fcheerthet Klaver-kruyt

Graeg van het Veldtjen of.

ElckDiertjen heeft fijn vollen wenfch,
En quel-begeert leyrlhl,

Behalven in den dwafen menfch,
Door lijn verkeerden wil.

ii.

De menfch van ware Deugden leeg,

En vol van fotten lult,

Hem felfs en and'ren in de weeg,
Vermoord fijn eygen ruft.

12.

Dit Leven, 't welck alleen niet end,
Maer kort oock is van duyiy

Derde Deel.

i En licht van felfs flaet tot ellend,

Maeckt hy fich dobbel fuyr.

't Vee word ont-zielt, fijn eynd isfnel

En fijns doods-pijn niet groot

:

De menfch, door menig ziel-gequel,

Sterft meer dan eenen dood.

Ach had de menfch (foo waer fijn ftand

Vol-hert en finnen-vreugd)

Of fonderdeugdemin verfrand ;

Ofby 't verfcandr, meer deugd.

ij.

Ach ! waren alle menfchen wijs,

En wilden daer by wel :

De Aerd waer haer een Paradijs,

Nu is-fe meelt een hel.

<©fte:

LOF DES VREDE S.

Carminl Anacreontico UPt-ge&JUC&t / m fbjtttj!

ban ccn Paraphrafis, offeojtc I9erèlaringe oüec
öencxxxiu. jdfalm»

Met noch EPIGRAMMATA,fer

AY! fiet eens,, hoe bequaem is 't,

Hoe foet en aen-genaem is 't,



Stichtelijcke Rijmen.

BROEDERLIICKE EENDRACHT.
2tf

Hoc prijft d'Ecndrachtigheyt, den grootcn Harpcnacr !

Hoe is d'Ecndrachtigheyt op 't Pinxter-feeft bevonden

ïnChrifti Iong'ren. o ! die uyt-verkoren fchaer,

Is toen dat waerdcpandtjden Heyl'gen geeft gefonden.-
N n 3



Wat lieffclijcker vreugd is 't,'

Wat dieper Ziél-geneugt is 't,

Dat menlchen fich begevep

Ineen-dracht t'faem te leven:

Datfy eens Vaders Soonen.

Een wooning t'faem bevvoonen,

En hare herten een zijn.

En nergens in verfcheen zijn,

En een gemoedt 't gemoedt is,

Gelijck het bloedt een bloedt is.

Daerfietmen niet benijden,

Daer hoort men twift noch itrijdcn.-

Daer is geen vuyl geknibbel,

Nochangftig woort-geftribbel,

Geen lafter-lievig fnappen,

Geen hatig achter-klappen,

Gcenquade n^-bedencken :

Of yetdat ruftikan krencken :

JVJaer Een-d i acht, Liefd en Vrede^,

Die hebben da^r haer ftedc,

Die zijn daer koninginnen,

In vrouwen v#n!de,finnen.

Geen toornigneyds-rèmpcëftcn

Ontroeren da|r "dtgeeiien : ; ,.

M;ier Liefd' aeti--allë-*ffïen -•

Doet yeders hert verblijden

In onderlinge góedheydt
En eeuwig-foetd foetheyd.

Hier heeft de Ziel haer 'ruft in,

Eb voelt'er fulcken luft in,

Als in den reuck, wiens rfcuchden

Derde Deel.

Neus, breyn, en hert verhengdca
Doe Aaïon, Gods edel

Groot-Pnefrer, iïjnerrfchedel

Met Balfem liet begieten, <

Die van fijn hooft quam vlieten, .

En toog met golven neder

Door al fijn baert ertkleeder.

Den Dau, die d'Aféhd bewaeffemt,,

En guriftig over-aeflemt.

Wiens filver-klare droppen
Van Harmonsvochtetpppsn
Op Zions bergen dalen,

j
DiealsdeSonhaerftraléa
Niet langer weg laet blijven,

Op 't.kruyt als peer'len drijven :

Gelijck hy door Gods fchicking

Streckttot's natuyji yerquickingj;

En'rEand, door hirt' Verolijckt, "

Met fijn koe! natjen yroïijckt

:

Soo is'toock voor de'menfchen

Een faeck wel waet^.pjtj wenfche:),
i

i

- !l.-i is te achten,-
'

Die waerd is na te trasfwSfc

Die waren tiooii kan geven

-Sêlfs ïfi'dit evndig leven,

Als Een-dracht p;aéts kan vinden

Om hert aen hert te binden,
{

-

Om macht aen macht te knooptn,
-

En ruft op ruft te hoopen.

Dies mach fulck- h-uy's wel roemen

En fich geluekig noemen : .

Ë

Want



i

\Woa
.

DE Een-dracht door Gods Geelt eer-rij ds foo hooch

:uncx Pen foo liefifèliick befthreverf,

ieckfchc rrraeti ge-

dicht,
• gefonden in het licht,

rder kan vermaken

|
faken :

. ui eeuwig legen geeft ;

i -. om hare fchoonhe\t minde,
.-, maerfal-fe n<

• !•;.'felver wou

ootmoedig v.

nelijck vei fmeten :

heeft, herp feiven metbchaegr,

erftandr, en fwackhevdt, geerne

: 'te decken:

i

... ... .

Stichtclijcke Rijmen. 287
Daer elck fijn hift tor baer, en evgen Errbcdwingd :

Djaer d'Onüer-daen Gen bind acn Zijnes Meeren wetten,

la. fchoon verongelijckt, niet tegen op gaet fetcen :

Daer Vreemdelingen raed gefocht wordt noch ghe-
hoorr,

Noch oock ': gemeyne beft om evgen nut veiitoorc

:

Daer d'Over-heer gcrroolt \ an fyne Onder-faten,

Aen God de Heer van al degantfche wraeck wil laten :

Daer d'.Over-hccr ghedenckt (en thoont het metter

daet)

Dat daer een Honger is, waer onder dat hy ftaetj

Doch meelt en boven al, als hy om geenen dingen,

In Godes Heeifchappv hem feiven in wil dringen,

Maeriaet in i'yn Geloofeen veder, wie 't oock zy%
Aen God bevolen iya, en elcks gedachten vry.

E P I G R A M M A.

TTTrAcr heel de Wereld goed (lbo edel is de deugd)
V V S« moelr'et vrede zyn, en eeuwig i uit en vreugd
Waer heel de Wereld quaéiïc ( iuo Icdick zijnde fon-

den) '

Soo waerder even- wel noch geenen Vree gevonden.

hem feiven goed, en beter dick noch 't quaet,

Daer 'cquaedtnoch met het goed, nochmet hem lelfsbe-

iiaet.

De Wereldtftact uyttwcen, uyc goed en quade Men-
fchen :

De quade zyn de meelt : die gaet het veel na wenfehen :

De goede Zyn de minft : haer op-fet is na vree :

De quade doen 't te niet, en 't doet de vrome wee.

Der quadcr menfehen luit, is kijven, twillci), krijgen :

Der
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Der goeden, dat Trompet en Trommel eeuwig fwijgen.

De goede ftaen na vree, oock met haer eygen fcha.

De quade achtent niet, en goedt doet niemand fta'e.

De goede willen geern, uyt luft tot vrede, duycken

:

De quade 2ijn gewoon haer deugde te mif-bruycken.

Kortaf, hoe dat men'tdracyt, 't fchijnt al vergeeffche

pijn

:

Wil Godt : de droes wil niet , maer plat af meefter zijn.

Wat raedt ? hoe kan 't dan zyn , dat yemandt van die

leven

Dien wenfchelij eken Standt met recht zy toe-ghefchre-

ven,

En 't groote hevl-geniet daer David ons van fingt,
3
t Welck uyt Éen-drachtigheydt en Broedcr-vreed ont-

fpringt?

God bidden, dat hy 't fchick dat vele van de vromen,
De Wereld tot een licht, in Een-dracht t'famen komen,
Milt ons den Vree dan noch : alselck het zijn maer doet,
Soo vinden wy hem wis by God en ons gemoedt.

Een ander tot Befluyt.

j'-T"' Is niet dat ghyde Een-dracht prijft.

X En met den mondt ilechs luft bewijft;
'tls yet dat ghy na Een-dracht haeckc.
En twift verlaet, en vrede maeckt

:

'ris veel als ghy van Vrede houdt,
Als ghy met recht wel niet en foudt.

Het:eerfte doen de boofe wel :

Het tweededoen de loofe vrel

:

Maer 't derde, en het befte mift,

Dat doet geen, dan een ware Chrift.

xv:

Wie van de menfehen, Heere,
Sal hebben fulcken eere j

Sal hebben flikken lot,

Dathy met u, fijn God,
Sijn Schepper, en zyn Koning,
Sal woonen in een wooning ?

Wie is'er foo bemint,

En ufoo lieven kindt?

Och ! wie van al die leven,

Sal, na dit korte leven,

Gaen op de blijde reys

Na 't eeuwig Gods palleys >

Daer niet dan vreed' en luft is,

En eeuwig-eeuwig ruft is,

Om eeuwig, fonder pijn,

In vreugde daer re zijn ?

Die reyn en onbefmet is >

Wiens hert tot deugd gefet is,

En heefteen klaer gemoedt,
In al wat dathy doet.

Die God een ftatig knecht is,

En doet al-tijdt wat recht is.

Die noyt, hoe feerverfocht,

Tot liegen is gebrocht i

Maer fpreeckt al-tijdt dat waer is',

Of 't fchoon al met gevaeris
$

En in fijns herten grondt
Sooisals in^den mondt.
Die noyt van zyne lippen

rq



len eenig woort laet glippen,
Dat in de ooren gaet
Tot 's naeltens fchand offmaer.
Die memands leet ofquaec is.

Maei hever hulp en bact is.

D:e memands Naem be\ !;ckr,

Maer !ie\ er fchand bedenkt.
Dtc quadelie'n noch prijfen.»

Noch eere «il bewijfen,
Al zyns' oock groot van pracht,

En va n meelt eïek geacht.

Maer vrome geern wil eeren,

En lich voor~haer veme'ren,

Al zijns* oock kleyn van rtaer,

•.ïeeft elck verfmaet.

Die valt is en vol trouwen

,

En fynen eed wil houwen,
Die van hem is geJaen,

En houd flch hard daer aen

.

Die geen vuv] rijekdoms foecker

Sin geld niet geeft op woeckcr ;

Noch ri;ck van anders goet
: n nes naeftens bloet.

-and oyt bekoorden,
* zwoorden,
Om die geen fchult en heeft

Temaken dathv (heeft.

Die foo is , fal beklijven,

-

J
.s wooning blijven;

. . a fal veigacn.

Stichtelijcke Rijmen. 2 8t

Pfalm CXXVIII.

GEluckig boven maten;
Meer dan het hert kan vaten j

Meer dan de tong kan fpellen ;

Meer dan de pen kan (lellen

;

Meer dan 't verfland kan weten;

Mach hy wel zyn geheeten.

Die, door Gods vrees bewogen,
Gods Liefde voor de oogen

Der menfehen derfdoen blijckcii,

En daer niet van wil wijeken

Door 's Werelds foete vleyding'

Enlifiigeveilcyding'

Om 's Werelds kromme wegen,

In 't groot of 't kleyn te plegen :

Maer in Gods wegen wandelt,

'tZy wat hy doet of handelt.

Wel u die fulck een Helt zijt,

En foo in 't hert gelfclt zyt :

Wat weer-wil kan u drucken ?

U doen fal wel gelucken :

Wat quact kan u beltnjen ?

U doen fal wel gedyen ;

U werek wort niet te fchanden j

Den arbeydt uwei handen

En fel u niet verdrieten:

Want ghy fult zyns genieten :

Met vreugde daer van eten,

En droevigheyt vergeren :

.Met wei-luit daer van drincken,

O o Eu
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En o nluft laten flnckenj

Met vrede daer van ruften:

Als 't lichaem ruft lal luften.'

üw's lévens gefellinnetje,"

V Huyf-vrou, u vriendinnetje»

Den fpiegel van u finlijck-heyd,

Sal u door hare minlijckheyd,

Aen-treckelijckelieff'lijckheyd*

Bedienftige gerieff'lijckhcyd,

Bevallige bequaemheydt,

En zedig' aen-genaemheydt,

En duyfent foete dingen,

Het hert in vreugd doen fpringen j

Ei» door haer fchoone deugden

Den Geeft alfoo vervreugden,

Gelijckby Somer-tijden

Het oog lïch laet verblijden,

Wanneer het komt t'aenfchou-vvea

Den Wijn-ftock, door 't wel bouwei*

In volle groente groeyende

Van vruchten overvloeyende;

Sijn ranckfkens wijt verbreydendc j

En 't huys heel over-fpreydende i

Een koele fchadu makende,

Wanneer de Sonne, blakende»

De leden onbequaem is,

En niet feer aen-genaem is.

Als jong' Olijven-boomen,

Die fchoon en milt op-koomcn,

Die op een rij geplant zy»,

£n op een vruchtbaer landt zyn,

PerdeDeel.

Haer loofjen weeldig uytende,

En daeg'lijcks hooger fpruyteHde,'

Wanneer des luchts onguyrheydt,

Of's Hemels droeve ftuyrheydt

Den waf-dom niet doet minderen
f

Soo fullen oock u kinderen,

Wanneer ghy zyt geferen

Omdrinckenen ometen,
ü tafel, foet, om-ringelen,

F.n, u tot vreugdt beringden."

O ! die van dat getal is !

Wien God zyn Een en Al is j

Wiens hert is goet en zedig,

En van Gods vrees noyt ledig!

Wat kan, wat kan hem krencken ?

Met al fijn doen en dencken ,

Als een vrucht-rij eken regen,

Vermengt fich Godes zegen.

O IdieGodt recht gedient hebt,

En daer-om God te vrienthebt

;

Sijns liefdenis milde ftralen

Die fullen op u dalen,

En als gunft-rijeke ftroomen

Van Sion op u komen,
Mctfegen uverrijckende,

En nimmer van u wijekende .'

VVanthy fal al u leven

U aen te fchouwen geven
Iemfalems gi oot-machtighcyt,

Haer goeden ftant, en prachtigkeyt,

ily fal 't met u foo maken
(Ee«
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En 't hert u teverqi

sal hy 't me: u foo fchickeri

Dat g' in ulaetfte uiden
Ben onjjemeyn 've. Mijden,
Gcluckig fult genieten,

Wanneer ghy d'Iiraliteni

Hen yderacn fijn ilecle,

Aj-tijdt luk £eo in vrede.

m

May-Liedc.

Iesu5 Christus fpmekt tof fin Mroefic Hruyc

©p&etogfebanben lxvi pi'aini,

Of,

Neri ó ! fchoonfl van ü Gcbijyren.

I.

i QTact op mijn Eiuy^mijnfchooneViOUU'e,
J Legt at u fwaï t en treurig kleed.

Vcrfmachtct niet iu uwen rouwt!

Dacr inghy (keus li tijd belleed.

1 1.

Sict hoc den «'intens vetflieeckcn,

En Iaat de (bete Somer-tijdt,

Haer weugdig groene hooft vooi t fteeck'en^

Wekk aller Dieren hert verblijdt.

III.
:. Ghcüjck her groene Irruyd verftbrv'ea

Door Hagel , Sneeuw, en lange \o:ih
Niet al-tijds blijft in d'Aerd verborgen^

O o » * Mas»



2 $2 Derde Deel.

Macr fchootij vol krachten daer uytbórft.

IV.

Soo fult ghy oock niet al-tijds fwerveii

In Lijden, Kruys, of Tytanny,

Ghy fult u Bruydegom verwerven

Toe trooft aen uwe rechter fy.

V.

3. Hebt goeden moet, vreeft geen Tyrannen

Hóè machtig dat fy fij n, of fterek,

Ick fal-fe doch als kaft* üyt-wannen,

Endoenf'vergaen met al haer werek.

VI.

Tot ufal ick met vreugd in-treden

Soo ghy lanck-moedelijck verwacht,
t

En tot mij n dienft bereyd u leden,

Mylievende uyt aller kracht..

VII.
4. Mijn hoven ftaen voor u ontflootcn.

Mijn Kelder is uop-gedaen,
Treed in, foo werd ghy over-gotcn

Metheylfaem vrucht. Treed moedig aen;

VIII.
Vreeft niet uBruyd'gom te belijden,

Al woont ghy by een boos geilacht,

Wilt vry voor my ter dood toe ftiijdcn,

Soo toont ghy eerft dat ghy my acht.

IX.

r> Dan wil ick u foo hooeh weer eeren,

Dat ick u in mijns Vaders tent

Sal voeren en van udaer weeren
Vrees, droefheyd, pijnen fwaer ellendt:

X.

Mijn fchaduwe fal u bedeeken,
Mijn rechter-hand fal u om-vaen,
Mijn liefd fal tot u foo wijdt ftreckerl

Dat ghy fult nimmer-meer vergaen.

Des Vereenighden

|
NEDERLANDS V E R D E * F.

0»/V»V»fy-dwang, | Lands ondcr-gangh.

Sang»
Vouhnis Utrjmt,

I,

Eent Nederlant , weent ; uwe fchandea !

Zijn nu voor-handen
Om dat ghy Sond'-maer overvulc

Door fchult op fchult.

Weent: maer nae God. (wie weet) D'elIendcB

Mocht God noch wenden.
Ach God ! dat u flechs niet mif-haeg

De fpade Klaeg.

Ghy, met u Machten,

Wilt all 's verkrachten,

Fier op uw's nactns klanck.

w

<¥



Stichtelijcke Rijmen. 29 5

CONSCIENTY- DWANG | LANDS- ONDER- GAN G.

Duckdalf, en 't Kalf, met Salf, wel half, gcreet te fmecr«n

Oock 't koppen vcerdig, om 't hervormen yder Chrift,

GafGodt's Lands Hoocheyt holp , decs Tijrannye weeren :

't Vuyr raeckter in 't was tijdt, als all' de Werelt wift.

O o 3



2.5>4- Derde-Deel.

Op voor-fpoee
|U 't gemoedt

Tronen doet :

Ghy denckt met dat Babels-goefi

Niet en is dan ebb' en vloet,

En gaet Babels ganck.
Zijtghy verheven:
't Is u gegeven
't Is Gods goedigheyt.

Is u Macht
Hooch gebracht
En geacht

Wat beroemt ghy? 't is Gods kracht,
Roemen is als ofmen dacht :

't Komt door onsbeleyt.
'$, Hoe ? eert God dan oock de fnooden ?

Hy Wil nooden
Snel, en wel 't bevel te doen. !

Genood door 't aerdfche na'teeuw'ch tefpoer>>

Macr (laei
!
) weel* hééft u geraden

Sodomspaden .*

ILotÖbefpotenfot moet zijn:

Als hy ditgyt, ftfóJbofris-pijn.

ï. Wie had gedacht datghy lond-flavcö '

WéeWonf^pilP^WSS**- '*

S>ÜC ftfjfffS (data v;el
;

eer fchrick gaf}
Gedempte,/hap

Met Tyranny, by huèiin rèd/n, .. f ; IOV l:jl

Die niet

- , W.ilrghy vertraden
t en fêrffSf(%P Heer) - »3«

Dan fijne Leer.'

i. ©hy brooi'Aerd-worm'en
Neemt voor te ftormen

Op~'sHeme!s Vier-fchaer

Uwe raet

'Stout'lijck gaet

En vei fmaet

Al 't gcweeii van trouw Lant-faet-j

Stopt haer oor en met dees' pract :

^«/©?ce/ geen getoer*
God heeft mif-hagen
In u mif-'flagen

Al voor lang gehad
Doch gefpaerS

Naefijnaert
In wel-vaert

'U tot leüer tiyrbewaert,

pp dat ghy, in 't left bedaerr,

Kiefen foud Deugdspad.-' I

y 't Helptal niet, ghy gaet u paden;
Na 's vleefchesradétij"

Stact, noch maet, in 't quaed ghyhoud
Tor quaed^geWeütin 'tquade (iout

O i had ghy noch niet beftrederi
Js*Q'loofs"tt<yheden;

"*tWoordva~n pooit' en boort verjaagt;

Mifichieh bleef nae, dit u nu knaégt.'"

3. 't:€iru*iidoe wxl,'c!oe'Celinthedeiï
'

Wieiden, geleden •

«n we t

vv ab%
^''

;

ëiéMiet enShS
Ha4



Mij.- n odes Gerechten ;

't G'laof gaet bevechten,

In 't Rewit wilt wringen t;yr ïïj n hand;

Is 't oyt Tyranncn
Die bics faoog rpanoen

Op Geus God*Jijdcbeyti

Sco c

Dat vooit aeu

Harebaen
Van de plaeg heel onbelacn,

en velis blijven ftaen '

Vraegtd'ervarentheyt.

Ghy drinckt metGaUej
,:-.: kant vallen

Dat g' op-l'uypt 't gront-fop:

'r Nood-gefuchr,

Welcks gerucht

Doordelrtcht

f« 3 >d in den Hemel vlucht,

Sal dat met eens, t'uwer tucht,

Gods wraeck wecken op >

xkoücbt om wreecken
U i]ua'e treecken ?

Keen : in tween fijn teheenhy floot

Dief' op het Rad Wü pnck'len bloot.

'ét, God is wel lanck-moed:g,

U'.—cktnietfpoedig,

Doch te vrocu l-iorr.c noch fijn toorn

. m d:c Jien aiet komt te VOOJ 'n.

Stichtclijcke Rijmen. *95
IV

r. God is op-recht, en fal vergelden

K.l 't recht fal melden :

Geen blood perfoon hem oyt verneugd,

Maer 's perfoonj deugd.

Is hy met u : Ghy moet tri vreefen

Ooék met hem weTen

Bocleert ghv met een ander Iiruyt,

't'Verbond is uyt.

I. Ach uwe Leydcrs

En val-ftiick-breyders

Hebbenu verblind:

Hacr ^SpUOCb
(Dat in nood,

Iae in dood
Landen, Luyden, Zielen floot)

U meteen Gout-appclboot
't Geen ghy nu bevint.

Sal men de Wolven
(Segt ghy niet dolven?

Wie is de Wolf; wie Sehaep ?

Die verfcheurt,

Ofdien 't beurt ?

Die luft keurt,

Ofdie in onluften treuit ?

Die verbant, of die om-fleurt?

Rijft eens uyt uilaep.

3. Doorhaer (fegtg') is'tLantin roeren,

Laetf' uyt-voeren

:

Maer 'C is waer en kfaer, als 'tlichr,

Dat fo all' Heyl'gen lijn beticht

We«ï



2?6 Derde Deel,

Weent dan Lant, weent Lant flaet gade
't Geen ick raede :

Eert, als weerd, 't geen leert d'Heer Chrift

Miflchien of ghy fijn toorn noch (lift.

Sang:

VVaer is nu mijn vryheyt.

OWe relt die ons hert!

In veel Ydelheyt verwert,

En daer na beloont met fmert,

Die u wel kent,

En van u went,

Sijns herten wenfch,
Hoc geluckig is de menfch

;

s. De menfêh die u bemint,
Segg'et mijn doch vrat hy vind ?

Anders niet als roock en wind
Al u vertoon.

Dat nu foofchoon,
En Heerlijck fchijnt,

Morgen wel als roock verdwijnt.
'3. Al 't goet dat ghy vervaer,

En daer met ghy ons verraet,

Is rijckdom, wel-luften flaet,

Dien ghy dit geeft,

Siet daer die heefc

Al wat ghy gunt,

In al wat ghy geven kunt

:

4. De wel-luft foo elck fiet

Kan lang-duyrig wefen niet, Of fy word van felfs verdriet,

Doet daer dan by,
Hoe ras dat fy

In pijn en fmert
Menig mael verandert wert.

Die nu is rijck van goed,
Krijgt licht morgen tegen-fpoed,

En vaertfchielijckbanckeroet.

Schip-breuck ofbrand,

Oftwiftin'tLand,
Ofander noot,

U van Rij ckdom licht ontbloot.
En die nu leeft in Eer,

Soo 't geval eens neemt fijn keer,

Stoot hem lichtelijck ter neer,

Heden een Graef,

Morgen Slaef,

Nu in de Wet,
Morgen is men af-gefet.

Maer oft gebeurde al,

Dat het wanckel-baer geval,
Udien fchijn-goed niet ontflalj

Naer weynig tijd.

Komt God en fnijd

U Leven af,

En men leytu naeckt in 't graf.

Die dan doorfchijn verraen,

Na Gods Rij ck niet heeft geftaen,

En moet als het Gras vergaen,

Komt hy niet wel,

In groot gequel?

En heeft fijn fin

Niet



• i dwafe min ?

Na-dien de Wedt dan,
M\' oio • \.w,

rooch mijn fin

Waer toegewroet
Oir

Omec;
(heyt

vinding Goed
En hem j>i)n en

Heel (onderling
In':

n'lrlt.

Waertot Poofeei bemint,
Dat den nenfche heel verMmr,
En aen d'Aerde foo veibint,

op God
En fijn Gebed

jcht en flaet,

..et '

<rk Gedacht,
>et\eracht,

beter tracht,

met u,

lek heb een gril

:

• :cht alleen na d

l

StichtelijckeRijmen,

Meer dan geld en ftwt'verheuiïf.
V

\
i i ehrhr,

] \>r , (

,
Dies acht ghy recht,

tAerdfcne goed voorm
Die deugd, een GodddircI

Die Gods gunft verwerven doet
©«Jswaerdieugemoedt:

Die u i

Niêtrooveo lal,

Waer van de dooc
Dte 't al neemt, u nier. ontbloot
Dedcugddieisfoofchoon,

'

Dat fyis van felfchaer loon
En na geeft iy d'Hcmélfche kroon,

Die haer bemint,
Dienienfclibcvinr,
Dar (V alleen

Stellen kan ons hert te vreen.
In-dien ghyannoetliid

InvceliwanchcvdcnitrhJ.
LndatDcLigdisaluvIijd,

Dieis ufoet,

Want u gempede
Dat is gewis

Dat God n beloi

Bh valt n beter toe,
Bat ontfangtghyoock ia 't goe,

laeckt u daer-ora niet moe:
I il als het vliet.

acht het hier,

*97
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228 Derde Deel.

Ï9>

Om dat de min,

Daer niet aen en hecht u fin

't Geen dat ghy hebt te veel.

Hout ghy niet voor u geheel,

Maer denaefte krijgt zijn deel,

Oock is 't genot

Door Gods gebod,

Gerecht na maet',

Ni'etnaweeld enover-dact.

Hoe dan 't geval hein keert.

En het aerdfche volck verveert,

Ghy blijft al-tijd onverfeeit,

Hier hebt ghy 't wel,

Want geen gequel

U ruft berooft,

En u is Gods Rijck belooft.

WSlt tg fao rï) ongeïraït in pijn i

't Ctji #m$ijn öjoef-rkw &iotbig;rjii.
^ooluojt o? ban imt rer&t btktïjt/
<ên al$ ten giosrcn öVuaes geacïjt

5©ie/ osn bat öjocf-fjept quaiijcK fmaecBt
^>ijnöjoef-I)ept&te;5 te gjootcc mactftt,

DSietniGCtiJcel ftrtjïitö geJheDeti jijn

;

BselfintPö cnlccö.s geleöen Jjjjh ;

«2 en naufcren toeg tscfrcbjtutjn/
*

<£n bed <&c&cört gebet) er; üjii

;§>oc langtop fttet öeneöcri jffrt

«^ofsi i'ijitt najfatfcefcenjfn*

Pfalm 1 1 1 1.

Odtdie my placht te trooften, als ick in droef-

faeyt was,

En van mijn onfchult weet.

'

Weeft dit-mael oock genadig, en laet u ooren
ras

Tot hooien fijn gereer.

Hoe lang venvaende menfehen, paft gy niet op mijn leer ?

Watift dat u belet ?

De ydelheyt, en leugen, daer hebt ghy al te feer

U finnen opgelet.

Wort wijs , en merekt eens over .• Hoe God die ftuei t en
leyt

Die hy verkoren heeft.

Roep ick hem aen tot hooren is hy terftont bereyt :

Die trooft in lijden geeft

Schrickt dan, en hebt de fonden niet langer tot u Heer

:

Maer 'snacht? op't bet in flik,

Spreeckt dan met u gedachten (en kcertfe heen, en weer)
Hoe dat ghy leven wiidt.

Wilt ghy een offer llachten -• daerGodt fich in verheugt

Ten is geen vleyfch» of bloet

Geen vleyfch, ofbloet van beeiten : maer ongevalfclue

deught,

TJyt een opreght gemoet.

Die fulck een offer offert, mach' wel vrijmoedig gaen,

En hoepen valt op Godt

:

Offchoon het dwzk volcksken geen achtdaer opwil fiaen.

En dick-tf'ils daer me' fpót.



Stichtclijcke Rijmen.' , „o

niemand Iran bewegen tot eenen goeden wen fch
P'jn. Een fpot van alle menfcTien.een fmaet van hoog, en laecn

ten Dientemand helpt fijn lijden dooi- medelij den^rWen
nfchouwen, fperren uyt fpot haw monden op,

En die voo: |v \v;;ndelcn, die ichudden lueien kor,
Daer ick in wenfeh te fijn.

Iwoin en kolt,

In "t heitbeforgr, en hangh.

I icn Mo:t,

fchudden haeren Kop.
iet wat wrede! woorden word my mijn herrdoor-

fn< sden

Wanneer ick met mijn ooren aenhoor alfulcke rederu
hydie den Heere vooi fijnen hulperhiel,
»r fijn trooft in lijden, foóhy in lijden vie'l

r>cn met een lult,

ie is my by)
Lui (oer

1
, en di<

\ X I I.

Yn <Jo.
:
r, mijn Godt, w at iOèt dat ghv my hebt

Dat ick om hulp moet huy'en , ui 'c hu;. len niet

i ofroep ick al den dach,
:

n Joof tor mi;n

Ivc, die shv eens plaj hte \\c'.~:n

i'foo giepreiën.

ophoopten in

op u hoopten htt quaet braght a.:i een rndt :

. los waren haeren ban
.•il;, rek handt n:

m , en niet een

i
Nu is h. ,- aer inlijden nu treffen hem de plagen ;

! Nu machhy aen den Heerefijn Cruys, en nootgaenkk-
I

gen.

;
Wil Godt pns nu doen blijeken, dathy fijn Godt wij fijn >

|

Soolaet hem Godt nu helpen, vei loden m t de pijn.

I Ditfpreecken fy, en lachen, daër ghy nochtans my ftadi<»

]
Van dat i< k was geboi en, foogoet waei t, en genadich,

"

i 't verheugelijcke licht,
tn ick noch lach aen Borden : Waei t ghy mijn tóev ei I

- hr
VVeefl nu, weeil nu niet verre, nuangft foo dichi
Wilt nu niet achtei wecken nuniemant meer metmyis!
Mijn haters fijn, als often, die drevgen, en om-rii

mèflteOffen die om myhenen fpri

S
.
hongVen na mijn leven, geJrjck een Leeuw, die duit,

Na 't \ lei fch van and're dieren , en door de BolTchen
biuic

Her bloct is my als water ten -ronde uyt-gedreven
leden, beginnen te begeven ;

Het hert is my inwendig alfoo in ': lijfgellelt,

r\ls '( >".,:
.

Wech fijn alnjrje krachte, \ erdroochc fijn

Pp a Ge.
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een fchcif, Jat dor is van alle vochticheden.

De fpraeckeloofe torigc blijft hangen aen den raeck.

Ick 'fic hoe langs hoe meerder dal ïck de doot genaeck.

Her rotte der podlofc is, ah verwoede honden j

I) ie mv rontom benarren, en jammerlijck deur-wonden,

Mijn handen en mijn voeten, die hebben fy deur-boort,

En op mijn lijfbedreven wel meer als eenen moort.

Mijn licluem door haerrecken, en ongenadig qucllen

Staat luchtig uvt-gefpannen, en laet de bcenen tellen,

En als de raïernye geen nieuwe pijn meer weet

;

Soobliivcn noch de finnen van haet al even heet.

Dies fv 'tgefichtvermeyden, inmy alfoo t'aen chouwen,

En fcheppe» haer verheugen in mijn foo groot benouwen

Int eynd van fulck fpeftakel vermoeyt, maer niet verlaet,

Soo deylen fy, en werpen het lot om mijn gewaet.

In fulcke bangicheden, moet ghy my niet behvijeKen;

Ghy Heer. mijn fterekt, enhulpe, en gheeniïns vanmy

wij eken.

Komt ras, en weert de pijne, die my het hertebreeckt.

En my als fcherpe fweerden, dwars door het herte iteeckt,

Komt' ras dat ghy de boofen haer wreede lullen Ihlt

:

Die nae mijn leven fnacken ;
gelijck een Leeuw na t wilt

Verloft my vande wrede, die op my fijn verbolgen,

En recht, als dolle honden alomme my vervolgen.

Verloft my van my vyandt, die uyt is op mijn doot.

En my aen alle zijden gelijck een hoorn ftoot.

ine"Dan (als kk doot en helle te boven ben gekomen

Sal ick by mijne broeders, en fchare vande vromen
luvtDien lofuws naems doen hooren, en roemen overiuy

En fpreecken uwe waerheyt en kracht vrymoedig uyt

O l al die oytden Heere met trouwer herte diende*

En in fijn vrefe leefde, als ongeveynfde vrienden.

Roemt hem, en ghy al t'famen, die Iacobs kinderen fijt,

Doet eer,enfchroomt den Heere.diefoo na druck verblijf.

Want hy heeft niet verlaten, de eenfaemheyt des armen,

En hem oock nietverfmadicht, en fijn gefchrey en karrnen

Maer doe fijn droevig fchreyen, en ltemme tot hem q uam;

Terltont fijn droevichfehreyen, en ftem ter herte nam.

Daerom wil ick hem prijfen by vreemder volcken fcharen

En 'tlofvanfijne daden de Werelt deur vermaren:

De willige beloften, die van my fijn gefchiet

Sal ick hem daer betaelen, daer 't heyhg volck aenfiet.

De nederige herten, die van geen quaet en weten

Tot Gods Banquet geroepen, die fullen vrolijck eten,

En lieffelijck verfadigt hem prijfen die daer leeft,

En alle goet, en vreuchde alleen de menfche geeft j

Die binnen in haer herten met fukken kragt fal woonen,

En haer alfulcke teyekens van vafte liefde toonen:

Dat haer foo lang fy leven in 's Werrelts jammer dal

Geen vrees van eeuwig fterven 't gemoet meer pijnen fal.

DeWereldt fal 't aea-fchouwen tot aen haer verdtfte en-

den

.Sn tot dert Heer,die't herte fo trooft en kan haer wenden,

Geen ftamme noch geflachte van volcken, wie fy fijn

Die niet en fullen bidden voor s'Heeren klaer aenfehijn ;

Want niet alleen in Iacob fal hem het ïijck behagen :

Maer onder vreemde volcke fal hy de kroon oock dragen;

Al watter op der aerden groot, en verheven is

Sal om fijn fpijs te nutten aen gaen aen fijnen dis.

En als het lijf het voetfel nu tot fich heeft genomen.

Aen bidden en gewillich tot fijnen dienil: hem komen

Die arm fijn en verfchovsn die ilechte vande lien;

©ie



Stichtelijcke Rijmen.

I leradeknien:
faet onhreecken

Ünt tot kinc lal t'preeckcn,

> » ndrincken in 'tgeraoet

« na la] komen, op dat liet daer nae doet

Pfalm XXV.
Alepk.

NOch op mijn lans noch (veert,

mans, noch pee-

lt mijn Hcer.cn hele

.-. r.oop jeftelt.

ÜE T1T.

Maeckt.'dat mijn hoop op dy
ld hoop, en ty,

Dat ick in ïchand niet raeck

rnaeck.

Gimel
Die op u (het is vry

and, en fpotterny

:

:e u niet acht

Wo.t haeft te fchandt gebracht.

Daleih.
:

t duyfterheyt

;

:: leyt,

Heer gewis.

Wat iccnt, en onrecht is.

He.
De We/ldt is vol bedroch j

:och

Dar ick de waerheyt fie,

En voorde teugen vlie.

V A U.

Daer is niemant, dan ghy,

Die dit, Kan doenaen my,
Godt, die my helpt, en hoer,

Enltadich hoopen doet.

Z a I x.

Van dat de VVer'lt began,

Hebt ghy aen menich man
Bermherticheyd gcdacn

Gedenckt, o Heer daer aen.

HETH.
Dcfonden, en ondeucht

In mijne wulpfche jeuchr,

Onwijflelijck gefchiet,

Gedenckt o Heer die niet.

T HET.
De Heer is trouw, en goet

;

Dies klopt hy aen 't gemoct.

En leert den ibndaer gaen

Van 's doots op 's levens bacn.

lOD.
't Eenvoudig hert, dat dwaelt

Daer ift, dat God in daelt,

En onderwijlden leert,

Wat goedt is en verkeert.

C A 1» H.

De wegen, die Godt wijlr,

En s' menicnen hert aenprijftj

Sijn goed, getiouw, en nraex

P 1' 5 Voor



Voor Gods getrouwe fchacr.

L a M E D.

Vergeef my, mijnivaldact,

Mijn mifdaet groot en ijüaet:

Soö wordt u naem bekent

Tot aen des Weneldts end*.

Mem.
Vyie ifTer reyn van geeft,

Die Godt van heiten vieeft?

Ai wat hy doet oflaet ;

Godt is fijn ftuyi en rast.

N U N.

Met ruft in overvloede,

Geniet hy alle goedr,

Syn faet door Godés handt,

Leilt, en hout het landt.

S A M E T H.

Gods wijs-heydt, en fccieedr,

VVaer van geen wacn-wijs \feet,

Dat heibeicht in een heit,

Daer Godt gevreeft van werdr.

A I N.

VVaer ick my wend, ofkeer

'T gelicht is nae den Heer,

Die 'toog cockt'uytwaerts ftrcckr,

En 's vvandts net ontreckt.

Pe.
Ach ! wendt liet gunftich licht

Van 'tvadcrlijck gelicht

'Op m ', die cenfaem i'weeft,

tij in ellende iceft.

Derde Deel.

Mijns herten 2ngft is groot j

Helpt my uyt mijnen noot

;

Merckt wat een hert al lijdt

En fchclt mijn fonden quijf.

C o p H.

Groot is mijns vyands haet»

Die om mijn henen gaet,

Groot is hy van getal,

En di eycht groot ongeual.

R E S C H.

Daerommijn Codtkomptbr,
Dat ick geen fcfaandt en 'y',

Vrijdt en komt mv te bactj

Die my op u vcrlaet.

S (. H I N.

Van buyten ben ick Hecht

;

In 't Heit ben ick oprecht,

En fteun op uu-e trouV,

Dat 's 't al daer ick op bouw.
I All.

Helpt Iacob u geHacht,

IJat hulp van u verwacht

Uyt alle noot, en pijn,

En lail daer fy in fijn.

Pfalm XXXVII
:

Va li.

VErblijt maer een geringe tijde

En fiet, de ftefte van iten nïjdt

D;
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Sticbtelijcfe Rijmen.

Der vroomen poeren (raetbel fijfr,

Door Godt die haer beicheimcr blijft

I OD.
geen quaerofon

VVacrir, een vrome fneven (al

Omdat dien God die tal b

E n ïveet wat zvn lal, eer 'r gefchiet,

Haer goet en ftaet beftendig maeckt.
En altijt voor haer forghc enwaeckc
Soo datter in den chjyren rijdt

Niet een van haergebrecken lijdt.

C aph.
De booferi hier op Aci den groot

:

Mier in Gods oogen kleyn en l'nooc

Dis Godt voor fijn partyen kent,

Geraecken fnelh'j'ck aén haer ende.

GeKjck het vet van d'ofrerhandt,

AKI door de vlamrrie wort verbrandt,

Niet anders is aU een gcfïnoock
En in de lucht een dunnen roock.

L A M F. D.
Een godloos menfche die vee! geit

Vergadert en op vroecker ïtelr,

Al -yo: t by fchoon van teüeü moe
Sijn hant blijft voor den armen roe

oom ai heeft hy felffniet veel

Den armen krijgt nochtans zyri deel

Dies oockzyn ziet het lantl

[Ouloofen ftam verderft.

M E M.

't Ij godt die fidck een tnenich behoce

3°3
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En geeft zvn doen een gladden fpoee

't Is Godt'die voor hem (orge draegt

Om dat hem al zyn doen behaeght

In dient hem ergens in mifluckt

:

H v wort niet voort ter ne'er gedruckc .

Noyt foo en milt hem Gods by-ftandt

Want God die heeft hem by de handt.

N u N.

'k Ben jonck geweeft nu ben ick out,

in noyt heeft mijn gefichr aen-fchouwt

Dat eenig vroome bleef in noot

.

Of dat zvn faet moeft gaen om broot.

Want die noyt hart-en was ofvreck

Hoe fou die komen i» ge-breek.

En die gaern yeder heeft geleent

Ift vreemt dat God fijn kinderen meent.

S A MEE L.

Dat goet is doet, dat quaet is fchout,

Legeert ghy, dat ghy 't leven houdt

Want Godt bemint én heoft fi] n vreugde

In billickheyt en waere deugdt,

Die goet zyn en van zynen aeit

Die worden fteets van hem bewaeit

Maer die af-keerig fi> en quaet

Die gaen te niet met al haer faet,

A IIN.

Al die recht-vaetdig fijn van geelt

Daer Godt op-recht van wortgevreeft

Die is het lant ten erfbereyt

Daer Godt foo veel van heeft gefeyt,

tn haer fal voor een köite ftondt

Derde Deel.

't Befit daer van niet zyn vergont

;

Maer 'tfal hier zyn een vafte plaet-S

En eeuw'ge wooning hares zaets.

V H E.

Al wat de vroome denckt of feyt

Is wijsheyt en gherechticheyt

Daer denckt hy om daer fpieeckt hy van

By yeder een al-waer hy kan.

Want in zyn hert daer ftaet Godts Wet
Daer hy geduyrig foo op let

Dat hy'met fijnen wil en weet.

Noyt op verkeerde weegen' treedt.

Zade.
I

De boofe leert en fpreyt fijn net
" Den vroomen is't daer hy 't voor fet

Wanneer hy niet recht uyt en derf

Staet hy met lift nae zyn bederf

Maer Godt die hem bewaertdiemaeckt

Dat hy niet in zyn handen raeckt :

Die aen-klaegtdiebemintmen valfch.

En niemand mach hem aenden halfch.

C o r h.

Verwacht op God en leeft fiechswel

Nae fijne wetten end' bevel.

Soo worclt ghy hooch van hem geftelt

En krijgt het landt in u geweldt

Maer 't endt van 't volck dat Godloos is

Is dight nae by, en gants gewis

En ofghy twijft'len moght mifichieri

Uw' eygen ooghen fullen 't fien



Stichtelijck'è Rijmen.
3 Oy

In mijne daghen nu en dan,

I 'odtloos man
;eblafen was en tier,

nden als een lauwerie r :

ie 'k gae weer voor-by,

te hem en weg was hy.

et, zyn moet, tyn maght,

en was het al te mael.

Sc
:nenfch,en hout u rech:

i n (oflangof h;

•. wis wel gaen in 't lacit.

En (hel is tot fijns naeftens leet

Die wert me: (chanden

Als nu :

TA u.

Godt helpt der. vroornen en vedtooit

Den booten die hem komt acn boort

: en maeckt hem koen
En helpt als 't helpen is van doen.

Op Godt l'oo ftaer de vroome vaA
Die hein vciach: in lijnen lalt,

Die hem verblijdt in fijnen druck
Van Godt wacht hy al fijn geluck

ruim c x i r r.

NU is mijns Heerenhooch-falige uyre gekomen,

Hy heelt den Schcpcer zyns n;cx in handé genomen.

De Heer gant.s Hccrlijck verciert, gaet. moedige
'r alk- d*aerde befange i

blijft talleni tijden befl

Geluck lijn léven rail is, eruiimmeraieerei
den perflen 't ri/ck,dat delen Heeiegelhchtheefr,

Streckendefoo wijdt, als deSonne lij n heidei hcht geeft.
En naken fierlijek rechr,.als degewddighe ftroomen

;

M'antfe met haer bacren, als bei gen dieygendelcoomen,
En door de winden onftuyminge blafingei
Lnhaercoevcr.v vergeefs, al talende quellen,
Groot is al haer poogen, hooch loopen al haer gedachten.
De Heer noch hoger, en van veel meerdere machten.
eWoojtl ind'ongeleeiclenvol-'lel
Kn 's msmchén leven van 't quaet ten goeden bekeeren :

d'Eeeuwighe de) aeden, die hem /yn wooninge eieren,

Syn niet dan deugden en onbevleckte manieren;
Verfchijnc Heer al odt die wreecken kont,
Ên niemand dan u £elfs alleen de wraeck vergonr.
O ! ghy derqnadeii vyandr, en <izr goeden i

Die yeder fti aft, oft loont, na dat hy hici verdient.
Ontwaeckc recht-vaci dip; richter vande gantfche aerdt

;

Veigelt de trotfen haere trotsheye en hao
Hoe lang, hoe lang duyrt noch der booten gi oots gcprael?
Hoe lang, noch hoortmen haer gefnoreken fpitf'c rael ?

Hoe lang, noeh roemt den ("potter van zyn fporterny.
Den eerloos van bedroch , den fchelm van fchelmery ••

Siet ghy niet, Heer, hoedatfemet u volck omgaen,
En in u eygen hand u onderdanen (hen ?

De manneïoofc vrouwen worden omgebracht,
De Vaderloofe kindeis woit niet op

;
>eachr,

Deitcdtloofc vreemdelingen komen om,

Q.q Hier
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Hiertuflchen denekt haer hert(wantfy zyn Uint,en dom)

Ten heeft geen noot ai wat wy doen; wie lil, die t liet ?

Of goetjO? quaet, de Godtlfraëls weet het niet.

O ibeeftich volck diep in onwetenheytverfmoort (hooit.

Kontghy noch mereken ; merekt: kont ghy noch hooien:

Hoe lang noch blijven uwe heiten doft, en loom ?

Wanneerwilt ghy ontwaken nvt dien fwaren droom ?

Sou die niet konnen hooren wiens alwijie hant,

De ooren, om te hooien, felver heeft geplant ?

Sou die niet fien ( foo wel als yemant, diedcr leett

)

Die d'oogen om te fien den menfeh gegeven heert ?

Sou hy metftraffen om der godloofheyt wil,

Haer die hy door fijn woort verwitticht van njn wut
>

Daerhy nochtans de vreemde volcken, fonder Wet

Een regel in haer hert van doen eii laten fet 5

En meynt dan niet, dat ghy voor hem verborgen bent

Die 't hert der menfehen, en al zijn gedachten kent

;

Sijn vonden fijn aenflagen, dietinwendich drijft;

En al wat in eens menfehen hert verholen bhjtt,

Dies is hy wel geluckig, dien Godt felver leert,

Sn door 't inprenten van fi j n Wet het hert bekeert.

Alft qualijck gaet foo is h v ftil, en heeft gedult;

Tot dat (wanneer de maet der boofen is vervult]

De boofe komt ten val, en in fijn onheyl leyt

;

Als in een kuyl, die lang te vooren is bereyt.

Pfalm C V I.

GEeft lof, en danck aen onfen Godt, wie dat ghy ?yt

Wanthy is goeten fijne goetheyt duyrt al-tijdt.

VVaer vint-msnoyt een tonge wiens wel fprekent-heyt

Derde Deel»

Den lofvan fijne wereken nae haer wacrde feyt.

Geluckig dan de menfche, die Gods wetten doet.

En die in al fijn doen niet doet, dan recht, en goet

Bewijftaen mv de goedthevtHeer ( en denekt aen tny;

De goet-heyt aen u volck belooft, en ftnet ons bv.

Geèït dat ickuw's verkoren volck geluck aen-fchou:

Op datick haer in haere vreugt gefelfchap hou.

En mijnen roem met haeren roem te famen breng

;

En mijne vreugt met haere vreugt in een vermeng.

Och ! wy, en alle onfe vadeis (;ick bekent)

VVy hebben ons mifdragen en van u gewent.

De wonderen in Egypten Iant van u gefchïet.

Bedachten noch en achten onfe Vaders niet.

Sv dachten niet aen uwe goedhoyt, haer foo ree',

En waren ongehoor-faem aende roode Zee.

Ghy even-wel al waeren fijt onwaert en hoos,

|
Om d'eer van uwen naem,liet haer niet hulppeloos.

Ghy wout de Werelt toonen, wat ghyal yermooghr.

I
Dies dreygden ghy het roode meyr : en 'twasverdroo<

Des waters diepe gronden gaven ecnen padt,

Daer leyden ghy-fe door en niemant wierter nat,

Dus wierden fy van hares haters Kant bewaert

En fy ontcjuamen hates vyandts wreede iwaeit.

De vyand' woud-fe volgen, 't water viel te hoop

;

De vyand* met fijn heele macht, en fieyr verfoop ;

Doen wierden fijne woorden eerft van haer gelooft,.

En hy met vrolijck lofgefanck van haer gelooft.

Maer fiet wat waft ? een al te korten tijt daer aen,

Doe was het al vergeeten, dat hy had gedaen.

S v wilden niet nae fij nen raet, maer haer begeert

:

jWlet fcharopre woorden hebben fy den Heer onteert.
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i ilocht.

I

l-daen :

£ad« op-brack.
n moet-wil iiidcn kop,

• op,

.

• .'. k lijd 1

. rorfijn heylich-prieiter had gewijd,

• .Tg levendig veiflon :

In ond'. : . I oop onllack er

: het leven nam.
tgeraeckt:

::i fy een Kalf van Goudtg.m tecktj

.imdent domme beeft

..n f'acn.encerdcr.t, al waert God geweeft.

Godt haeren hr. lar.r. -nerr niet eens van haer gedacht:

Die in Egvpren lbo veel wonders had gewracht".

;n die hy voor haer deê
n egh ; dat deed hem wee

Soo nee. . • wouvaneen tot geen,

En 't « >i haergebeen;

Gods uvt-vèrkooren dienaer .Vo\ fes wiens gebedt,

Gods toom heer: doen verkoelen, en 't verderfbelet.

Wit dede- :
't Lant vanZaligheyt

Van Godt belooft, en van Gods Dienaers aen-gefeyt,

Noch achten, noch geloofden zy ; en onder haer

Ginck een u a::r ' en, foo hier, foo dacr.

J)es Heeren waerde ftcramc wafler niet gehoon.

Stichtelijckè Rijmen. $oj

|
Doe « as hy foo onmocdich, en op haer geitoort.

r hint verheven heeft, en haer den doot

[n 't wóeft te beten fterven in fijn hert befloot.

Fn dat Ir, 't vokrk dat uyt haer was, en worden fon,

Uyt- landig onder 't heydenfch volck verltroycn wou.

Maer 't kon al niet bewegen; fy vervielen weer,

Fn knielden voorden (lommen Bael Peor neer.

Daer (rond den Af-godt fondcr leven en vcrihnd;

iden Af-godt (lachten zy haer offerhand.

Dit was een ï'evt, dat fijnen toorn te hoog op-joegh,

Deplaeg ginck aen, die toe, en d'aen, in-at, en flocgh,

menig ik*! ven, tot dat Phineas

Wiens hert met hcylige toornichcyt onfteecken was,

Te voorfchijn tradt, en met fijn fwaert de booshcyt wrack
Daer hy de (hafdooi weerden,en Gods toorn brnck.

Hetheldifch feyt heeft zyn gcrechtighevtveimaert ;

En herriby Godt, en menfehen eeuwig lofgebaeit.

Hier me waft noch geen eynde ; want Godt haeren Heet
Vertoornden l'y acn 't water van 't gefchil : Zoo fecr,

Dat Mofes felfs om hacrent vvillc lijden moed ;

Want al haer knorren heeft zyn finnen foo verwoed,
Dat hem uyt mif-vei trouwigheyt een woort ont-viel,

't VVelck Godt tot fijner fchade,in gedachten hiel

Ln doe fy het beloofde lant nu hadden in,

Vci delgden fy den volcken niet, nae Godes fin ;

Maer hebben fich daer meê vereent : dacr by verkeert

;

Haer d'ongodtf-dicnlb'ge Godf-dienftcn af-gclecrr.

De Goón ge-eert die niet dan Goden fijn in 1'clnjn,

En geen God-Ioos-heyt haer te God-loos Lieten (ij n,

O Igrouwclijckedommichcyt ! ó raferny !

Hacrc Kinderen j haer cygen faet ; dat narncn. fy



fpi
fin worpen het den duyvel tot een offer voor ;

, de dranck het bloct; en wiereer onreyn door

I
i bloet, dat hacre wrecdehant vergoot

En om den duwel zyneu al-taer henen vloot. .

VVat reler nochte feggcn ? alhaer doen % : achiy;

VVas Khckhevt,en gacftelicke hoerery.

Doe iflèi in Gods hert een vuyr v.ui toorn or.t-brant ••

Hv krees ecu grouwel, van fijn uyt-verkooren lant.

H' ' Liet-fe vaiien in haers vyandts Heer-fch:>p?y,

Die haer benauden met een fware fiaverny.

Daer 't liiigge hert fijn wildicheyt wat do") verliet:

Dit fa" deHecr en ; hv verloitens uyt verdriet,

En didc.-wilis heeft hy (ukken gunltr.en haer betoont

:

En dick-wils hebben fijt met quaet doen weer geloont. r

Als zy geholpen boof-hevtdem, en vielen af,

Sant hy vei torent, t'elcken weder-om fijn ftraf.

Die haeren hoog- moet velden, en vetraat-fe drae ;

Dan detn fv weder-om boet, en hy weer-om genae

:

H v heeft haer klacht gehoort, en haer ellend aen-ichout,

En 't quaet ,'boc- wel recht-vaerdig,heeft hem ftrax berout.

Soo groot was fijne goet-heyt; die weer leven nam,

Als hem 't verbont, met haer gemaeckr, te voren quam.

Diehr.er gevangen hadde, maeckt hy foo gedwee.

Dat haer eil.-nd en lijden 't wreede hert door-fneë.

Sy wierden; by haer aen-genaem, en lief getal

En 't was hae'r een verlichting in haer ongeval

;

i-ieer onfe God, nu bid ick, dat ghy ons beboet,

Eu nvt de vreemden vokken t'iamen komen doet

:

On dat een luit om looven in ons hert verrijs,;

En'clckdiiii naem, die heyligis, verheften prijs.

Er alle voick, met luit tot uwe eer bevaen

Derde Deel

I

Ahulcke woorden van fijn tong mach laten gaen.

Uf\y dien Guit, die Utobs vokk behurfcht, en leyt.

lof, prijs enter vm eeua>ickeyt tot eeutpicbeyt.

N
Pfalm. CIX.

U allen menfehen fwijgen, en ick van trooft ont-le-f

dicht,

Van niemant wort verdedicht j

Godt mijnen roem, 1'wijght ghy niet laet waerheyt niet

verdrijven,

En leugen meeitcr blijven.

De Goddeloofe monden fijn tegen my ontflooten.-

VVat komt daer uy t-gevlooten ?

Niet dan vergifte leugen, die haere tong vol vallcheyt f,

Al-om my om denhals leyt.

'K heb liefd'aenhaerbewefen,inplaets van trooftin'tlyen;

Soo fijn-fe mijn partyen.

VVat kan ick doen ? met anders als my aen u verdragen,

En u de noot te klaegen.

Mijn <*oet doen,en mijn liefde beloonen fy met quaetheyr*

Met haet, en met verfmaetheyt.

Al-fulck een God-loos menfche, die wenfeh ick inde hau*

den
Van boofe dwingelanden.

Al-fulck een godt-loos menfche, moet den verwoefter by

zijn,

Enhyin'thertnoytblyfijn. ,

Int recht-huvs moet fijn fake, niet goet maer quaet g«
noemt lijn;

£n hy voor fchelm verdoemc zya
S&



Stichtelijcke Rijmen.

Is 't vonnis hem doét

. en)

'T gemoed: noch meer verbitteren.

lomen
• •non.

I

pen dooien: en menig iant door f

rerwerven.

..oyt, ontbloot uyt-Ian-

Voor al de wereldr fchandich.

pewMckenaersa] moeten hem fijn goede;

-t den bloede.

:

En alles na.i

ten 'cgcen hy met vlijt

En met veel ang'ifl bewaert heeft.

• om hu!pe üneekenjmaer lïiemands hert verwor-

[ijvea fteedts verdorven.

u ïchl.ermcn;

Ed niemandthaers ontfermen.

Sym;.' I : kan raken,

Den door al t'famen fmaecken.

.. moet fijn van geender

•er geacht op ae

haren tijden,

309
Die moet in Gods gedachten'foo levend' ffa.en geft hieven,

Ai-waerfe vers indreven.

Die mif-daer, die lijn moeder bedreefin haeve daegen,

Die moet als noch hem pi::.

Die moet uyt Gods geheugen te gcenén tijdt verdwijnen,

Maer al-tijt verfch verfchijnen.

Hy moet (om dat het lijden van niemant hem oyt fmerten)

Uyt aller ménfehen heiten,

Hy f', en blijTvergeten, om dar hy (00 gants wi'eet was

:

En niemandtileet hem leet was :

Om dat het pijnlijck fuchten, en klagen vanden ai men,
Sijn hert niet deed' erbarmen.

Om dat hy die benaude, die hulp en trooft behoefden,

Noch toner doot bedroefden.

Den vloeck was al fij n wenfehen , dat was 't daer 't heit

toe porden,
Den vloeck fal hem geworden.

Den fegen van een ander was gecn-fïns zijr. begceren ;

Die moet hy oock ontbeeren ;

Een ycdermoet zijns herten ontftelrhèytop hem giet'eri ;

Elcks tong moet op hem fel

Met vloeckcn, nu van geenen, dan wederom van defen,

Moet hy om-cingtlt wefen.

Niet anders, als een hemde, om 't litluem me'e te kleden,

Gaet ront-om om de Ie Jen.

Een innerlijcke droef-heyt moet zijnen geelt vei moeyen,

En al zijn hert door- vloeycn.

Niet anders als de beecken , die door haer water-tochten,

Dedróogeaéitdoor vi

Wan-hopige bcnautheyt, moet hem 't gemoet befpringen,

En merg, en been dcor-diingcn.
Niet



3 ia Derde Deel.

Niet anders dan den Oly, van buyten op-geftreecken,
In-fuycht, en 't vel doet weken.

De vlocck moet op hem komen, die hem aen alle lijden,

Om-fetten moet met lijden.

Niet anders, als een gordel den menfehenwathy aen heeft

In fijn begrijp omvaen heeft j

Dat is hetquaet waer toe-fe de Heeremoetvervloecken ,

Al die mijn onheyl foecken.

Wiens gefenynde tongen, en lafter-lijcke monden,
Tot 'm mijn ziel my wonden.

'Macr ghy, ach Heer mijn hoope,laet my u hulp niet faelen

Soo fult ghy eer behaelen. (feyt,

Laes ! aldentrooft, en hoope waer van my mijngemoet
Dat is alleen u Goetheyt.

Verloft my door ellende, en armoe neer gedoocken ;

En 't hert door fmert gebroocken;

Gelijcker-wijs een fchaduw,eyndt met defon moet ne-

men,
En 's avonts is verfvveraen.

Soo gae ick oock daer henen, en naeck al vaft mijn ende,

Door veel-heyt van ellende.

Ofeven als de fprinck-haen waer van'tgeboomt ghe-
knaegt wort,

Metkleyne moeyt verjaecht wort,
Alfoo komt oock het lijden, dat ick foo veel moet dragen,

Mynacmijndoottejaegen.
Hetlichaem,dooral 't vallen, begint zijn kracht t'ont-

facken,

Deflappe knyen fwacken.
Het vleyfch neemt af, de leden veiliefen haer gefetheydt,

Haer vochtichey t, en vetheyt.

Hier tuflehen , met al 't lijden , om my noch meer te
quellen,

Komtfich den fpoet verfellen.
Den fpot van mijn partyen, die als fy my fien quijneh

!

En hant voor hant verdwijnen.
Den kop daer over fchuddeneen al te haetig teecken,

't Welck my het hert doet breken.
Godt weeft doch eens genadich, en laet my hulp gefchie-'

den.

Een hulp waer doch dees lieden,
Waer door dees boofe mereken, Godt, dat het uwe kracht

is,

Waer door dit werek gewracht is.

Watpasickophaervloecken, als ghy my (bet bejegent,

En voor haer vloecken fegent ?

Wat baet het dat fy lafter en leugen-tael uytbraken,

En fich mijn vyandt maken.
Als fy te fchande komen, met al haer doen, en leugen,

Sal ick u knecht verheugen
De fchande en verfmaetheyt, die moetie ovei-trecken,

En als een kleedt bedecken.
Ter-wijlfalick Godt dancken, en zijnen roem vermaeren

Bygrooter volckenfchaeren.

Om dat hy voor den armen altij t tot hulp gereet is,

Als hy in herten leet is.

Als 't vonnis om te fterven nu over hem gevelt is,

En hy in 's doots gewelt is.

A
Pfalm C X V 1 1.

Lleghy volcken

Onder de woleken,

Gheefc
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„.. . . laltijt heeft op haa vrouw,

En vlijtig raerekt op hacr gelaet

:

En hoe tl.it al haer welen itaet :

Allbo is oock ons aengeficht

Naer onfc Heer, en Godt gericht

Met idioot verhingen om cc Gen,
Oftliy nael.ur.' vertoef miflehien,

Ten laetflen fich niet eens fal (poen

Om ons fijn dienaers hulp te doen.

Ach Heer weeft int vergeven mildt,

Laet uwen toorn, eens zijn geftildt,

Ey koonipt ons, koompt ons doch tebaet,

Die met een alte trotfen fmaet,

Eefpoten fchandich uyt gelacht,

En van de grootle zijn veracht,

Getergt, gequelt, fchier totter doot,

Het lijden valt het hert te groot.

1'falmCXXIIII.

TTTrAer Godt ons niet ontrent geweelt,
V V (Sooleghlfrae'I minden meel!.)

V/aer Godt ons niet geweeft ontrent,

Ons leven waer al langh geendt

;

Als fy, die ons na 't leven ftaen,

Met gramp-fchap fwangerquamen acn ;

Sy hadden ons gefehcurt geplockt,
En levend by nae ingeflockt j

Eloet dorftich haddens ons vermoort,
In onheyl waeren wy verlmoort,
Gelijck wanneer het water koomr,
En boven 't hooft hooch henen ftroomt



De menfch alf-dan wanhoopigbangh

Sim nelc looit met fwaer geprangn ,

't Is recht , dat elck de Heere looft,

Die ons met laet tot, eenen rooit

Van 't volck, dat gaern ons had verdruck.

:

Maeruythaer tandt, ons hee.t geruckt.

Dies zijn wy bly in ons gemoedt,

Gelijck een wilde vogel doet,

Die door den ftrick bedrogen is.

En weer den ftrick ontvlogen is

't Bedrieselijck net voor ons gefpreyt,

Den lofeïi ftrick voor onsbereyt,

Die lij n nu t'faem ontwee, en wy,

Gelij ck te vooren leven vry

Geen menfch verwonder feer hier van,

Dfc Heer die alles, alles kan,

Die 's Werelds rond gefchapen heeft,

Aerd, Hemel, en al watter leeft,

Doet ons in alle nootby-ftandt

Door kracht van zijn vermogen handt.

;t

Pfaltn CXXVII.
Bouwen , dat de bouwers bouwen

.

Derde Deel.
Is vergeefiche pijn gedaen.

|
Met een hert vol angfticheden , krijgt ghy nau den ar-

1 menkoft
Alftvan Godt niet wort vergolt

Daer hy nochtans fijne vrienden, die geen forgen fijn ge«

went,
'

Een geruften flaep toe (endt

.

Kinders voort te willen teelen, is vergeefs hem felfs ge-»

cueldt,

AlfTer Godt fich tegen ftelt

:

Want het is een gaefdes Heeren, die hy fijnen vriendeq

fchenckt,

Enfijndienaersme gedenckt. •

Den ervaren ftereke krijger , die fijn handt vol pijlen

draecht,

Wort foo veel niet nae-gevraegt,

Als een man, die vele foonen van fijn faet heeft aeniijn fyi

Wort gevreeft van fijn party

O ! wel hem die fijne koker : vol van fulcke pijlen heeft.

Die de Heer fijne vrienden geeft.

Heeft hy in het recht te hawi'len met een kloeck, en ftoitt

vyandt.

Soo en raeckt hy niet te fchandt.

is vergeefs aen

't huys geboudt,
AUTcr Godt fijn handt van houdt.

'tWaken dat de waeckers, waecken waer al niet foo Godt

deftadt

Niet in fijnbewaiïnghhadt.

s Morgens vroeg uyt't bed te njfen, 's avonds laet na bed

te saen

Pfalm CXXXI.

Yn hert, als 't hert der dwafen ;

En is niet opgeblafen,M
Dies wordt ïck niet gedreven

Om groots, en trots te leven,

En moedich op mijn krachten
Mijn
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. ar. en recht behaegt ray,

Heer foo plaegt my,
imjn lot fijn,

j." mijn Godtfijn

.fpeencis,

. it is,

. -en.

: in mvdoebhicken:
len kindr dat kk". n en ree: is,

::,nelu!Vs geen Heer is;

^cn,
Enruulijcx zijn

De, moeders lieve borlten,

.-Irgen foo n2_-dorften,
Fn *t hetgen door ontfonckten,
In d'oogjesfoo nalonckten,
De handjes foo nae grabbeJden,
Her tongsken foo aen fabbdden,
De lipjen? vaft begreepen,
De ranrics foo beneepen,
\vac uvt her Dagen hadden,

Dat door al 't montjen Il radde»,

Het airjen da: foo ioec was;

5tichtelijcke Rijmen.'
S
1
*

En't belt van 's'moedcrsbloet was»
Kan niet foo tieuuch itecnen,

En nae zijn moeder weenen,
Kan niet foo feer verlangen,

lm aen zijn moeder hangen :

Als ick Heer, ltcets gae trachten

Om alle mijn gedachten
Totu alleen te lenden.

U, hulper in ellenden

U trooiter in het lijden,

Ulevtf-man m hetihijden

,

Die oorfaeck van mijn pi acht zijt;

Dieoorfacckvan mijn macht lijt,

U Gever van mij n kroone,

En 't huvs, dat ick bewoone»
U gever van mi in leven,

En die 't all hebt gegeven.

Mijn landts-Jie van den vromen
Ifraél afgekomen,
Dewijl Godt, die de helt is,

Dient al in zijn gewelt is,

Een hey'andt inden druck is,

Een oorfpionck van geluck is.

Wat foud u dan beletten,

U hoop op Godt tefetten,

Wilt dan op niemand bonwen j'

Maer hem alleen betrouwen ;

Hebt hoop en laetfe duyre»

Van nu tot aller uyien.

R r Pfalm



m Derde Deel.

pfalm CXI.

An menfchen,Heer, die ftout, en wrevel-moedig zijn,

proncken met een vroomenV Die boos van binnen

fchijn, I

Diedagelijcx twift verfchafren, en verwecken ftrijdt,

Begeer" en wenfch ïck ernftig, dat ghy my bevrijdt.

Haer tong is, als een flangen tong, en baeit veel fmart

Hae fteecken raecken tot in 't diepfte van het hart,

Sy fchiet fenijn,als d'adders, en een yeder woorr,

Dat van haer glijdt, is inde ziel gelijck een mooi t.

Geeft mv Heer, in aifnlcken volck haer handen niét,

Dat al mijn doen, en laten liltehjck befpiet;

Dat mijne voeten kuylen delft, en ftricken fet,

En a;beyt in te wenen in 't bedrieghehjck netj

Wat kan ick anders, Heere, dan te gaen tot u,

En feggen : Heer ghy zijr mijn Godt ; helpt ghy my nu.

Verhoort mijn item en neemt mijn tieuiich fineken aen :

Ghy die zoo dickin 'tftrijden my hebt by geftaen ;

Lae't doch den boofen zijnen boofen wil niet doen :

Breeckt zijnen aen-flagh, wilt zijn boofen wil niet voen.

Op dat hy foo 't hem luckt, vei waent en fier daer op»

Ten Heinel nietveiheffezijnen trotfen kop.

Het onheyl, dat nu zijn vei fchelmt gemoet vaft brout,

En zijn vérgifte tong, vaft in 't verborgen fpout

:

Geeft Heere, dat, dat zijnen eygen meefter raeck ;

Op dat hy 't fop voor on; bereyt, eens felver fmaeck.

De Heer fait doen, en ftraffen met een fwaren ftraf,

En fenden op haer vlammen van den Hemel af.

Met blixem ilraelen, fal hy haer te neder flaen,

En eeuwich, eeuwich, eeu\\'ich, niet weer op doen ftaen

Dus blijekt lnet'dat een valfchetong, vol ongeval

Op aerden geen geluck van Godt beerven fal.

Maer na een korte tijdt met pijn ontfalichtwort,

Enhoochgeftegenlaagter neder afgeftort.

Want Godt de Heer (dat moet gewis akijdt foo gaen)

Die neemt in 't eyndt der onderdruckten faeck eens aen?

En maeckt een eynd van al haer jammer, en verdriet,

En vrijtfe van den overlaft, die haer gefchiet,

Dies dancken oock de vroomen haeien Godt en Heer, 1

En geven hem onfterffelijcken lof, en eer.

Pfalm CXLVI.

LOoft, mijn ziel, den Heer vanboven,

Die ick prijfen fal en loven,

Loven fal foo lang het leven

't Lichaem nieten fal begeven:

Stelt geen hoop op gi oote Iuyden,

"t Sij n maer mentenen kind'ren j huyde»

Sijn fy iets, en hooch in waerde

Morgen niet, en weer tot aerde.

Huyden fchijnen fy een wonder

Morgen moeten fy daer onder,

Al haer poogen en aen-flagen

Sal de wint daer heenen dragen.

Salich dan, die Godt tebaet heeft,

En alleen tot trooft en raet heeft.

Iacobs God, die van 't begin is,

Die dit al, met datter in is,

Heeft gefchspen die noyt faeldco

En zijn woont niet in en hadden i



Die van onrecht kan bevrijden ,-
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En m kerekers zr.n gevangen.
«.hen die niet lien en konncn ;

Sietmen hem het licht ve. gonnen,
Hv verhef: de neer geflagen,

Vromen zijnt die hein behagen.

BO over wcelen,
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En de man verlaten vrouwen,
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>ning.
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Sticht elijeke Rijmend

Pfalm. XL III.

GOdtdieick mijne Richter maeck,
Veeft beflichterin alle mijn faeck

: joofe gebroet dat my
Wil verftricken en helpt me ghy.

Godtmijn fterekremijn toeverhec,
Dacr het herte zyn hoop op flaec,

ictby
Dat ick Tonder u hulpe zy t

Waer-om laetge my inde p:in,

£o foo treurig en angib_ i

Als die bloedige vyandt dringht

;

En my 't hooglte gevaer omnnghr.
Sendtu waerhgydt en hevlfaemlight

Hat ick al mijne gangen ncht,

Om t« wandelen op het padt

Naer uhcylige vieuchde-fladt;

Omtcmaecken aen u altaer.

In u Goddelijck Iiuys, en daer

u Fonceyne van hei ts geneught,

U Fonceyne van alle vieucht,

liy te wcfen in he; te-lult,

En geduerigc ziele-i uit

:

Oni met licii'elijck harp-geklanck,

En het edele keelgefanck,
U te pi ijfen om al het goedt
Dat u gunftige handt my doet.

Waerom iijt ge foo feer ontftelt?

Waerom fijt ge foo neer gevelt ?

O mijne ziele nu quelt niet meer

;

Hebt betrouwen op Godtdcn Heer :

Die icklooven en eeren faj,

Als mijn lijden en ongeval,

Eens ten eyndela! zijn gebraght

Door zijn vaerdige hulp en maght.

3 J 5

Pfalm L X V I 1 1.

SOo Godt maereens fijn hooft op flact,

En ziet zijn vyandt aen
;

Sija vyandt en al wie hem haer,

Daeriflcr me'e gedaen.

Kr»



Sv ftuyven rontom van hem lieen^

En moeten op de vlucht:

Gelijck een roock die eerft wac fcheen

fcn weg dampt inde lucht.

Sy komen om met al haer maght.

Door onfes Gods gewelt

:

Gelijck het was by 't vuyr gebraght

L>oor fcraght des viers verfmelt,

Maer fydie minnaers zijn van deught

Op-rechte vrome hen

Die moet haer hei te zyn door-vreught

Als fy Godts oordeelfiea

Nu heft een vrolijc Vliergen aen,

Daer Godt in fy geroemt.

'

Verheught en effent hem de baen :

Den Hee. is hy genoemt.

Hy ift die heen (weeft op 't gewolck.

Al is fijn Hjmel hooch ;

Nochtans op al des we. eldts volck

Hout hy altijd zijn oogh.

Daer fïet hy hoe 't de wef=n gaet.

En wat de weduw doet,

Wie datfe me'e of tegen ftaet

:

En quaetbewijft, ofgoet.

Die haer wel doet is vryvan fmert;

Die ande:s wordt geplaeght

:

Hy toont dat hy eens vaders heit

Tot wees' en weduw draeght.

Daer merckt en acht hy op de pi jn

Van 'r kinderloofepaer

Die hy wel haeit te uiec doet zyn

Derde Deel.
In maeckt haerfaet vrucht-ba«

Dan zietmen dat het eenfaem huys,

Daer treurig wordt geleeft,

Vankind'rcn woelt en al zijn kruys

Geheel vergeeten heeft.

Een menfehc die in banden is,

En 's doots gevaer vaft lijdt»

Verloft hy uyt zijn duyfternis,

Iuyft op den reghten tijdt.

Wanneer het volck komt tot af-val

Vervloeckt hy haer het landt

En overweldt het heel en d'al

Met een onvrught-baer fandt.

I Godt eertijdts doe ghy langs den hey,

In 't woeil Arabifch rij ck,

ü volck voor heen tooght als geley :

Doen waert ghy wonderlijclf,

d'Aerd' beefden tot in haeren grom,
Door bangheydt die fy leedt j

En voor dien Godt, heeft 's Hemels rondt
V^n grooten angft gefweet

:

De groote droppen vielen neer,

En Sina was onftelt

Voor Godt dien aldev-g: ootfte Heer
Ifiaèlsiterckehelt.

Dus hebt ghy Godt wel een gedaen ;

Maernu foo koomtghy foet»,

!Een over ons Heer laet ghy gaen
Een lijeken Hemel vloet :

Waer dooi het landt, voor heen verdort,

En jammei lijck geplaegh^
Gena-



Genadig waer gefogent wo.a»
.oone viugtcn draeghc

Op Jat het foo v.

'tGedie: rt welck koomt van dy

Van dy gemaeck: van d\ bedien
Een kleyne wooning fy.

Demenfchen, doordiende bedroeft

Het geen dat yeder een behoeft

Totfi.n.n draock en kofl.

Wanneef de trompet ren allarme v.

En 't hert door vre«sbcvrieitj

on* dan den door ontiaeckt.

En 't hert de vrees : verlielr.

Don krijgen de m... ijckrföf

To: een triumphifchliedt.-

Dan fpreecken haerheldeie keeltgem ulof

Voor 't goct van u gcfchicc.

DeKoniagea is haei hoop gegrondt

Op kracht van haer flag-oorr,

En op hi: I >ndt :

Nochtans (j moeten voort

:

Sy moeten fchar.dig op den ]oop ;

Enhaeren rijckenb.

Deyrtonie: hir I oop
De. ayt.

-

Enuó! e'e'gellacht

Een bangen flaep de ooghen lu) ck:

;

En hebtnoch fïact noch pragt

;

- . .

Stichtelijckc Rijmend

In d'aiïchebvdcnpot,
In 't acnfight Ieehjck en befnict

Een veder tot cen fpoc :

Nochtans wam; l ont,

Soo wort u uytgenomcn fchoont'

De Werclt openbaer:
GeJijck eens duyven hals,

.

Der fonncn glans op Ito et,

Weer-fchijnig glinftort en foo klaér

Ah Goudr cu Silvér Let.

Wanneer dien Godtdie 'talvcimagh,
Die maght'ge Koningh flocgh

£n nae den vreeflclijcken ffagh

Verftroovden en verjoeg:
Doe wceck uyt Guts volcks gemoct

De naghc van droevighcyr,

Die door vo*r-gacude tegen-fpoet

Dacr over wm vcrlpreydt.

Doe lightea haer in kaeren geelt

Den Toeten dagh van vreught,
Die 't hert eerft door 't gevaer bevredt,

Naer droef-he) t heefi vc: heugt,
't Oelaet eerfl droef, ontverft vci fchrickt

Dat fier nu fnfch en wie
Gelijck de fnee van verre blicxjc

Die Salrnons top bciïr.

Of Eafan fich ophaergeberght
Vermetelijck verhefe

Of ickoon zijn hooght' dé woleken terght

:

Go'dtt berg die ovcrtieit.

R r 5
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Godts berg ïs vrught-baer: die heeft gra»

En voet foo menig kruyt,

En geeft foo menig e'el gewas
Dat op fijn toppen fpruyt.

Godts bergh in fijn bevanck is wijdt ;

En op zijn Heerlijckft't fop

Woont Godt met kiften; en altijt,

Altijt woont hy daer op.

Wie telt, wie t eltfe altemael,

Godts ftereke ruytery ?

Telt duyfent duyfent duyfent-mael

:

't Getal komt noch niet by.

Is't wonder dat hy wonder wraght
(Diefulckeu Heyr bekeert?

)

Op Sina?enmet fulckekraght

Noch by zijn volck verkeert?

Ghy zijtgeftegen in de hoocht',

En hebt (een Hcerlijck dinck !

)

Gevangenen triumph vertooght

Die eerft een ander vinck.

Ghy zijt in Godts palleys geraeckt

Daer kreegt ghy uwen wenfefe.

En weidt met gaven rijek gemaeckt i

Tot nutheyt van den menfeh.
De gaven hebt ghy uyt geftort,

En yeder een vergon t.

Iae 't volck oock dat foo hadt gemort
En u eerft tegen-ftondt.

Soo dat hy die eerft tegen u
Hart-neckigh was fig buvght,

En die eerft vlughtcn, blijft, en nu

DerdeDeel.

Van dij als heer betuyghtJ

Lofmoet hem fijn lof dagh op dagh,

Dien Godt die we] verdruckti
Doch als mens' niet meer lijden magh,

Oock uyt verdrucking ruckt.

Hy is e«n Godt die hulp verfchaft,

Als menfehen hulpe draeltj

Die als de menfeh niet waght dan 't graft,

Den menfeh het graft onthaelt.

Hyifletdie zijn weer party,

Vervreemt van zijn verbondt

Het hooft te mortel flaet, als hy
Een flaef blijft vande fondt.

Het volck dat Godt tot volck verkoos

Dat fpreeckt hy aldus aen,

Als 't droevig is en troofteloos,

Om trooft te doen ontfaen

:

lek fal u uyt de flaverny

Waer in dat ghy nu trturt,

Uythaelen j en umaecken vry;

Als 'r eertijd ts is gebeurt:

Gebeurt is acn het diepe Meyr -,

Gebeurt is teBafan,

Doen ick u door braght met u heyr

En dwong uden tiran.

En als den flagh nu is gedaen,

Soo fultgc uwen voet,

Root-verwig maecken, en doen ba'en

In uwes vyandts bloet.

Daer falmen fien dat menig hondt

't Bloct eer 't in d'aerde treckt,

Da*



Stichtelijckc Rijmen.

Da:i:-r vor :<:• fins meclters wond:,
^

rijt,

Hoe Hcerlijcktrccktghyheeiij

JMetuw: .-.bhjt

Koomc naer u huys toe cre;n

De fchoon triumph en pompery,

bi' u eer eeren houdt,

op een ry,

:. jgteüjck aenfehout.'

i or uvt,

En loden foet geü nek

:

De fpecl-luy volgen, 't Item geluyt,

: >ndex tfnaer-geklanck.

De macghden dan, en hacr gebom
::cks en klancks geiucht,

Door bromt de herten r:n en 't MD
En hommclt door de lught.

A . A dit het hetgc gaet,

. ic'en deftemme queel:

De Tamborijn den !lag op llact.

Het fpel den toon van fpeclt.

Looft Godt nu al ghy Iacobs ftam

Voor Godt lbo liefen waerdt,

Dathy u tof zijn volck aennam,
. 1 het volck der ae: de.

Looft Godt en geeft hem /ij ne eer

Al die Godrs kneghten bent,

En hem alleen voor uwen Heer,

fcn grooten meefter kenr,

loc:"; Go dt daer 't looren meelt, becacmt,

By 't volck van Godt bcmindr,

En met den waeraen nacm, benaemt.
Van fijn verkooren kindr.

Looft Benjamin weleer foofleght,

Maer nu door Godts wcldaet

fjyt uwc kleynheyt op gereght

Tot eenïoo grooten ftaet.

Looft u ghy voiften Napthali,

Ghy vorften Sabulon,

Ghyvorften Iudaenal wie

Godt oyt zijn land vergon.

U Godc Ifi aèl, is de geen

Daer ghy foo hoog door ftijghc.

Soo fteick door heerl'chit. hy ift alleen

Daer gy die kroon door krijchc

Al watter is bekennen \vy,

O Godt dat is u werek

:

Van uw is 't rijck en Hcerfchappy :

Daer om maeckt gy 't ons (terek.

Ghy fijt het die het eerft begant

Volvoert het tot den cr.dt

:

G'.xy fijt die ons den itrndc gewande,

Blijftons aitijdt ontrent

Befchcrmt u fladt Ierufalem,

Ah hacr de vyandt naeckt,

CJyt uwen Tempel fluyt ghy hem
Dat hy daer in niet raeckt.

Dan falmen menig Koning fien

Van 't een en *c ander landt
Die u fal gaven komen bièn,

En doen fijn offahant.

3 1
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Nu werpt het volck fijn hooghmoetoirr,

Dat op ons ichelten tiert,

En ongeftuymig is en dom
Gelijck het wilt gedieit

:

Dat om ons heen als kalv'ren fpringt

En gaern had in den dwang

En tot ons in als (Heren dringht

En maeckt ons 't herte bangh.

Verftroyt en jaegt den hoop uyt 't veldt
' Die opfich felven ftaet

:

Die fich op fijnen fchadt en geldt,

Als op fijn Godt verlaet :

Die moedig op fijn fchildt en fweerdt,

Treurt als den oorlogh flaept

En, in het ftrijden onverveert

Sijn ruft, in onruft raept,

De vorften uyt des Wereldts kant

Alwaer de Sonne gloeyt,

En 's menfehen lichaem fwart verbrandt.

En die de Nijl befpoeyt:

Die fullen op de reyfe flaen,

En'hacr tot Godt-waeit fpoên
En bidden deftig voor hem aen

En Offerhande doen.

Ghy Koninckrïjcken wijdt en groot

In naem en faem verbreydt^

En langhs den heelen aerden-kloot

Met landt en landt verfpreyt.

Singht Godt den Heer een lofgedight
Die boven d'Hemel fweeft;

Den Hemel van hem felfs geftight

Derde Deel.

Daer hy den donder geeft,

Den donder die gefchat'reii koomt,
En toont fijns meeftersmaghc

En maeckt vel 't ftoutfte hert befchroomt,

En fijnen Heer geacht.

Wat voorfpoet dat u ooge fiet,

Of in of uyt den ftrijdt

:

Wat daden datter fijn gefchiet

Ofvoor ofin dees tijt

:

Al wat u hert bedencken kan
Van glory maght en goet

Geeft hem alleen de eer daer van
Die 't altefamen doet.

Ifraé'1 ift, daer hy betoont,

Wat voor een Godt hy is,

Ifraél daer hy ftadig woont,
Alsinfijnerffenis;

Dewelcke fijn't, daer hy verklaert

Watdat hy heeft vooir fterekt
~

3

En fijne Godt-heydt openbaert

Door 't wonder dat hy werekt.'

Godt toont alom fijn Majefteyt,

Maer in fijn Tempel meert,

Een heylige ontfaghlijckheydt

Bevangt daer 's menfehen geeft'

Van hem koomt maght en goede fpoet,

Dieisofwefenfal:

Van hem k®omt kracht en goeden moet

:

Van hem foo komt het al.

Niet voor die geen die hem verlaet

Op'sWeielts valichen fchija

Mac?



1 opGodtgdbdigftaet
en moet Godt lijn.

Pfalm L X I X.

HElp help ach God: hst water dat is tot acnden montj

Help help ick gae te grondt :

De ziel ftact op de lippen ; ten dient ten dient met nacder

Help my mijn GoJt en Va«der.

. in een diep moerafch

Efinuedccved geplas j

Es 't hooft op wil houden, abhy begint teiincken,

En valt lijn doot te dinicken.

Mijn keel door fb

.

fch geluyt

fcn laet de item naeuw uyt.

•tGeüght terwijl de Heere valt met zijn hulp blijft mar-

ren
Is moê door't ftadig darren.

Mi;n haten die my haeten mer onvei dienden haet,

En doen my 't onreght quaet

,

Sijn meerder dan de hay 1 en die op het hooft my groeyen.

haei 't voick toevloeyen.

Ick moet de ftraffe dragen (endraeghfe met gedult;

Die ick noyt heb verfchuldt

:

Reghr ofeen menfeh van dingen die hy noyt heeft geftoo-

Ien

eden wiei dt bevolen.

Nochtans mijn onfchult Heere, die is uopenbaer,
Fn soor uwe oogen klaer ;

nr: Je dwalen oyt dwaefelijck ging dooien
Dat 1» umet verho ..

Stichtclijcke Rijmend $2 t
Lact mijn onfchnldig lijden, en onverdiende pijn

Geen ftofvan fchaemre lijn :

Geen ltofvan fchande wcefen, voor haer, Godt der hayr-

kragten

Die op u goetheyt waghten

:

Die door een heylig leven, genadig (als ick doe)

Sich fpoeyen naer u toe.

Op dat het haer niet hinder die hoop te blijven hoopen,
Dien loop te blij ven loopen.

Is 'c niet om uwent wille dat iek veel fpotterny,

En veel verfmaerheyt ly '

En dat my als ick peynl'e waer voor ick ben gerekenr,

De fchaamt het aenficht teeckent:

Mijn broers van eene Moeder met my terWer'lt gebragt j

Daer ben ick v;m veracht

:

Sy houden my alt'famen als waer ick niet haer broeder
Haer Moeder niet mijn Moeder

Den yver tot u wetten dooi koockt nochtans mijn hert

Met innerhjeke (inert :

Met doodelijcke quclling, als ickfc vanden quacden
Licntvaerdig (ie verfmaden.

Dat ugedaen wordt Heere, dat treek ick ïny lbo aen
Als waer 't my 1'elfs gedaen.

U fchenders fijn mijn fcheiuiers en u te (ïen verachten

Door pijnight mijn gedachten

Ick ween; en door ontieckingh van'tnoodelijckc broot

Benader ie!; mijn door.

Sy lachen met mijn weenen, de wreedt gcaerde galtcn

In I potten met mijn vaften.

Beneem ick mijne leeden haercierfel en gemack.
En wiiull» incenfack,

S f- Sy
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Sy fullen my haer felven gelijck een narbefchrijven

En daer den fpot me'e drijven,

't Wort door de Stadt een fabel een fpot van alle man

;

Elcks tonge gaeter van 5

Men hoorter inde pooi te van fchimpen en van rallen

En by de wijn van kallen.

Terwijl bid ick u Heere en bidde uop die tijt

Als ghy te bidden zijt.

Wilt nu ghy Godt die Godtheyt en trouw in 't heft hebt

woonen
Trouw hulp aen my betoonen.

Verloft my van d'ellenden waer door ick fchierbefwijck

En fmoor als inden flijck.

Verloft my van mijn haeters, datfy my niet vernielen

Als grondeloofe wielen:

En dat ick in benautheyt als in een diepen vloet,

Doch niet verdrencken moet.

En fonder hoop van uyt-koomft als in een toe fpeloncke
In ramp niet blijfverfoncken

Verhoort Heer want u goetheyt is trooftelijck en foet

Voor troofteloos gemoet.

Koomtbyach fchuylt niet ; haeft u na dat u goetheydt
groot is.

En uwen knecht in noot is.

Draeght forghe voor mijn leven , behoedt het my voor
fchandt

Van mijn verwaendt vyandt.
Ghy zijt in al's mijn tuyge : ghy weet van mijn verfmaet-

heydt,

En van mijns vvandts quaetheyt.

pe fmaedt doorftack my 't herte ; en in al 't fwaargequcl

Was niemandt mijn gefel.

lekfag of 't yemandt fmerten doen my de pijn verteer-

den
Daer was geen menfeh die 't deeidenJ

Ick wachten oft my yemandt een trooftig wooitge gaf
Maer elck was even ftraf.

Gal was mijn fpijs3en edick den dranck die fy my gaven
Om mijnen dorft te laven.

Dies moet haer aen haer tafel den koft vergiftigt fijn,

Met doodelijckfennn.

Een onver-waghte plaege moet haer de maekijt flooren,

En alle vreugde fmooren.
Hel' duyfter moeten d'oogen en blindt moet fijn 't gelicht

In 't aldcrklaerfte light.

De leeden ende rugge die moet haer fijn gebroocken,

En 't lijfhaer t'famen kroocken.

U ongena als water dat uytgegoten wordt
Moet op haer zijn geftort.

U aldergrimmigft toornen moet over haer verdueren,

En eeuwig haer doen treuren.

Haer wooning daer'fy woonden verlaeten en om veer,

Sy niemandts wooning meerj

Hout alle haere fonden op eenen hoop vergaert,

In u gemoet bewaert :

Op datfe haer beletten 't rechtvaerdig loon der vroomen
Van u oyt te bekomen.

Geeft haer Godtloofe namen tot loon van fooveclquaets

In 's levens boeck geen plaets.

Laetfe in 't getal der vroomen die inde deuglidt volheiden

Niet aengefchreven werden.

Ick fteeck in diep ellende mijn heit door diuck ontwee,

Is



Isinnnjnloo wee.

i

- e moecrhy helpea, en tny daei «ten verhelen,

Daer 't onaer my n :c: kan treffen,

Ickw;! een liet gaen dahren, en richten mijne ftenij

Tot lof en prijs van hem,
Van hein «lic mijnen Godt is tor lor" en danck des Heercn

Om fijnen naein te ceren.

Dat fal hem liever welen, en aengenamer faeck.

En van veel meer vermaeck,
Dan ofin' een os een beefte,met hoorns en klauwc brachtc

En hem tenotfer llachte.

Den armen fal 't aenfehouwen ; en bannen al 't getreui

,

En nemen vreught daer veur,

Godu Dxenaerj wordt het herte , 't welck droefheyt ludt

onuuftigt

Met vreugde heel doorluftigt,

Stichtclijcke Rijmen. i2j
Want Godt verhoort de klcyne al fijnfe flecht Van fhet,

En is haer toeveilaet.
1

Sijn volck loo fwaer gevangen (kelt hy haer noot en lijden

Niet fbrgeloos belijden.

Daerom moet Hemel aerde met al dat daer op leeft,

Met al dar daer in ('weeft :

De Zee en alle dingen die haer daer in verroeren

Sijn loften Hemelvoeren.
Want hy fal 't waerde£*on nae al de pijn en druck

Heritellen in geluck.

En Iuda fal haer fieedcn,te vooren gants vervallen,

Sien leggen in haer Wallen.

Sien bouwen fien hermaecken , op datmen daer verwerf
Een feeker placrs en erf.

Al die Godts naem beminnen, diefnllen daer in woon.cn :

En met haer haerc Sponcn,

S fa STAR-
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STARTERS BOECK-BESTRAFFING.

Het wroegende gemoet, wat ift een wreede Beul >

Te fpade ; vind men trooft, noch hulp, noch heyl, nochheüL
't Verwccke een yder dan zich felven wel te quijten,

In deugdes baen te gaen, noyt vruchteloos tijdt verflijten.



Snchtelijcke Rijmen.

K L A G T E

1*1

H

JAN J.ANJZ. STARTER,
als uyt het Graf, over iïjti dertel, en ontuchtig Lied-boeck

O I' D % W nst: lek vn; de op een tijt een foet Mcnnilte tkc.

Ie d ichten,

injpUggancfchNïiwhnt t'ont-

Hierlegh ick nu int Graf.der wormen fpijs en fpel,

in waght den jongften da »r roo.-deelftel.

:. <j«>Jr " il genadeii ex de zonden my vergheven,

rven.

iaën,

Ho; lal :

}. Foev-mrdatfck m rfpraeckte reden,

ing van qua zeden,
•

. 'och waer'rdaeV bv gebleven,

nijn fnoode ha

dmekt,
Heefrna .tickt.

t. Sr. id is van (tonden aen de rjuaetfle:

'. men wort h-.-t wel in 't laetfte,

flrijt,

(Den He f-fnijt.

6. Varj géyle vryerij hen ick dan voort getreden
Tot fielcfche Gu\ terij en tot oneérmek-heden ;

Soo datterin mijn boeck veifchevde liedtjens ftaen,

Die d'ontucht eens gordcels by na te boven gaen.

7. Gy ijiaegden,die de naem van eerbaer gaern foudc

diaken.

Laet dit oneerpaëy Boeck u nimmcr-niecr behagen.
Denckt, als ghy dat maer met u teeré hand aemaeckt,
Dat ghy daer med" genoegu eerbaerheyt veifueckt.

8. Engy die door veiitant en lang verCoeck van jaeren

i êh jeugt voor orïheyl moetbewaeren,
Onthout haer doch vooral dit boeck I want boofe reen,

GeJijck d'Apoftel feyt, bederven goede zeen.

9. Wilru Godt-vi uchtig hiiys van dcfe blaem bevryeu,

Dat ghy daêx lijden fout bordeelfche fielterj en.

Denckt vry, als in u huys dit boeel; gevonden wort,

Dat ; hy u goede naem doet giootehjckstekort.

10. Hoemeyntg) dat de geen, die fncht totvroomheyc

dragen,
u, t u onachtlaemheyt nietfeheppen groot mishagen ?

Als ghy u jonge jeii^jt, foo buvgelijck tot ciuaet,

S f j 10
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In placts van 't heylig tromt, die vuylheyt Iefen laet.

ï i .Ghy overheyt die 't 1'waert gekregen hebtin handen,

Om felfs door fchrick en fh af te weeren uyt u landen

Godlooshevdt, fchendery, onkuysheyt en al 't quaet,

Dat een verdurve ziel door flimme luft begact.

ii. Wilt dit oneerlijck boeck,een pelt der jonge lieden,

Voor al niet laten toe, dacr ghy hebt te gebieden.

Stelt fware boeten in voor die verkoopt en prent

Ofdit, of cenigboeck, dat goede zeeden fchent.

1 3.Daer wort wel meenig boeck tijranniglijck verboden,

Tm fulcken f'met moet zijn van u met ernft gevloden :

Maer oock wort meenig boeck godtloofehjck gedooght,

En fulcken fmet ghy oock met recht wel vlieden mooght.

1 1 . Auguftus heeft wel eer Ovidium verdreven,

Om dat hy had te geyl, de minne-kunft befchreven :

Siettoe datu, die lijdt foo meenig vuyl gedicht,

Dees Meyden niet verdoem' in 't algemeen gericht.

1 5, Gy oock wie dat gy zijt,die Chrifti volck wilt wefen,

Derickt niet dat u dit boeck geoorlooft fy te lefen I

' yvaiughy moet heylig zijn, en d'hcyligen betaemt.

Dat geen oneeflijckheyt zy onder haer genaemt.

16. Ghy imoet in 't fuyver licht een heylig leven leydcn,

Wilt ghy niet zijn van hem, die 't licht is af-gefcheyden. l'f'i',

O, die onheylig leeft, wilt u verderfontvlien :

Want fonder hcyligheyt en fal God niemand fien. •«"ƒ4

EïNDE.

GOèt-gunftige Leefer: datlan Tanfz (Sterter alleen

klaegt over fijn Liedt-boeck, en gefchiet niet, als of
daer geen meer enwaeren van gelijcke ftorfe (och daer
zijnder al veel meer, gelijck hy in dit gedicht felfs te ken-

nen geeft in de aenfpraecke tot de Overheyt in 't twaelfde

ende veertiende veers,) macr hy klaegt over 't fijne in 't be-

fonder, om dat hem dat in 't byfonder meefte aengaet,ende

om dat het felve aldergemeenlte is, ende meelt over al ge-

vonden wert, oock felfs dick-wilsin fee-r trefTelijcke ende
('twelck te beklagen is) anderfins Godt-viuchtige huyf-

gefinnen. DeLiedtjens aen te wijfen, daar in dit gedicht

voornamelijck op gefien wort, acht ick endeonnoodig,
dewijl fy veel en niet dan teveel bekent zijiijenonbehoor-

lijck, dewijl fy al te fchandelïjck fijn.

REGI-,



I S T E R.

Jüiöbclrn tot OcpI en iOtugbe.A.- 1 d:c. is

80

Coc-tocrliUtöcrfi:.- • onbcr
't RtetttocttetbonbT.

i-Qliglijck n.i • leven, Si

«CcnnooDig.
Al 't oudtcn 't lelf ; altijdr fegt ghy van S4

^riiabelncbficptbcr ualfclKn tongen.
Als dek :.:Jen, 91

Alder-k- : «'are Ziel? verheugenis, 154
- van Godes Sonj, . 1^1

Aldie«- nels Throonen, 180

T>e 23i0föcrli)flic vCcn-bzatljt.
:tis, hocbequaem is 'c,

AJJeghy volcken onder de Wokken. -84

menfeh, die, bv 't veel-vuldig lijden, 3 5

^>f!nlöfc-&onft f>traf-r?men. ofte 3 üolelenefmie.
cke Schimcrhant Sec, 215

poobigïng tot 33citgbe.
inne,

Dusaen-vwg ick vaft met vreu.i len,

De Kroon is niet 100 « ae.

Ditlang (door heckt vertraegt ) &c:

«Deugbc-looffjeptitt €llenbf.
De menfeh, dboralfijn leven.

De menfeh in 'c quaed door qua' gewoont 8cc.

De menfeh, die, niet in 't quade gants verfopen,

De menfeh wiens heit gehjek een vruchtbaer &c.
L ie 't al, met reden, eyfcht, &C-
De Gveft en kan 111 kruvs niet onjevoelijck wcfen;

<ii?obbelntnontfagI).

Doe Ifraël, na veel Havens, uyt Hgvpten fchied,

Dees groote woorden fprack Ifraéls Macht êVc.

IDan bol macrlite ücgerntg.
Daer wordt geieden-uft, hoe-daniq heeifchappy,

T>cugbö mtbbcUpabt.
Die door des Werelts weelle baei en,

't ïLofban ïliefbc.
De Liefde, voorr-gebi acht &c.

tlaeb tegen ^oojtn
Door cygen-Iiefdes op-geweck,

3]boleIentljusï, of 35celbcn-ftraf»
Dichter, die de blinde Weidt,

(©obtbcujiaetu.
De Vyandt mach te velde zijn :

De Heei e fit wel hooch, &c,
De menfclien die een Godtheyt noemen &C.
Doet my wel en laet my leven, cVc.

Doetgcna, fiet my met oogen, Sec.

Doet my, Heer, na u beloffen.

Daer en is nietin mijn leven, cVc.

De Een-dracht door Gods Geelt,

z-ta

an
-.6%

-(•7

268

177
2S 7
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UMboen en bjolijcR jifiti

"Eer ghy, Vrient van hier vertreckt,

'3De toinfe ïioop-man. of iDanttc ioateber*

faïtinge fijn-s felfa.

Een Koop-man, die het e'el-geireent beminden, 6$

jèpelg mate,
Elck heeft fijn by-fonder drijven; 137

Eendorftig Hert dat voor de honden vliet, 243

Eens heb ick een woord gefproken,Heer, 268

G.

19ooj-nemenjS 25efirac9tt'ng.

Gyklaegtdatghval-tijdt, verwonnen woid Sec. 32,

«©ngeïtjene ftanbt Der ©?oomen en <©cb-Ioofen.
Geluckig wiens gemoed noch Goddeloos &x. 43

<©nboobeIijc&en 3Doobt,
Gelijck de Salarnan d'r in 't vuvr kan fweven, 1 1

5

30eugb-fnetBers$ oog-punc&t.
Gy vraegt my of ick felfs beleef&c. 1 90

Ghy die de Liefd onmog'lijck acht te zijn, 16c

Hgbfaemöepbtg «£ttnnering,.

Chydie denaem van Chriften draegt, 162

Cftjiftdtjr&eüienftg.
Go'ewenfch, go'ewenft: 20:

<©ctotlltgl)e$attentte>
Getrouwe Herten, die nu lijd, 23:

-God is een rechte Richter, 143

Viftoria vidus, 5i>en toacen segen €>oü$,
OhyGoddelijck Gedacht, &c. 15

Regiftei-:

Ghy Knechten, die den dienft des Heereil &C,
Geluckig boven maten i

God die my plach te troofkn Sec.

Geeft lofen danck &c.
Godtdieick mijn richtermaeck.

H.

<©nnutt' en fcfjaöelijcfictt atuept.

Hou op die gevl gedicht of minne-klachten Sec.

iatrljt-fnoerbei- begeerten.
Heyl-gierig menfeh, wiens grondts gedachten

<8?obfaItcftcpt$fgcttoegfacm!)cptt

Heeft yemand, door gelfadig draven,

Het belt heb ick verkoren,

Hoor na my, en merek ghy Volcken,

. ï|eplupt onyepl,
Hoe ongelijckenlot,

Heylige fremmen,
Hier tuflehen, foo ghy lijden moet,

't Ibluaei-t in fijn plaetfe. of van tweederley

| e erftl) en.
Hoogheyts minnaer, die 't acht voor lij 'en

3LuJï om ontbonben te fijn»

Hoelang, achHeer ! &c.
Hoe fal doch deieugt, Sec.

Heer, u Woord is onbeweeglijck, &rc.

Heer u Woord is mijn lantaerne, &c.
Heer, mijn God, ghy zijt rechtvaerdig,
Heer, totu, wanneer de finnen, &rc.

Hertgrondelijcke min draeg ick in mijn gemoet,
Hier leg ick nu in 't graf.

!

Help help ach Godt'&c.
Ick

3 3

VT9
285»

£98
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Rccritter.

Trompetren klincken ;

;.llof,

Is 't hoop van aerdlch gemack ofheyl

I. ': om i: v: j ...heyd gcdaen :

I Gods-d:etv.t v
:

'. he\ d uwe wenfch

:

lek lend en lal alti|t tot Go«it mijn ttcmme fenden,

Godt,

lek belloot in mijn gedachten,

K:

'K word: t'onrecht vervolgt van Vorlten ;

L.

Cfmirtliiclie Onfonötgiicnt.
, rden in den menlchdoor quade ïe'en

Licht kan u 't Vleelcli veel uyt-vlucht dichten :

Heer, leert mv de wegen Sec.

Last u in gedachten komen u verbondt.

Looft Godt dvn Heer :

Looft nujn ziel den Heer

M.

T)olmgo «Cpnbe.
ft voelick mv dringen,

Vooi fcfjabuuniig uan't CujclnCyzifn,
Mijn hert ontyonckt : &c-

Om htcrmgDco l?crtB-utlucgin.g.

inaflej fich ven

OotmocüigfjcptjilLof.
Miccij mijn /Vuren, een cjekLnckj

79
156

léj

166

l6 9
245
Z-i6

^^7

Menfche wilt ghy feker gaen, 173
VOcl-rijinciiiö lücf.

Mijn Vriend die van my ej fch^ I0 S
Mocht mijn klagte rot U komen, ,74

03oDt/ lüoaöcclyfü/ jDacïjtig/ «öoct.
Mijn Geeft, die rwanger zijl van codes lof, 275
Mi)n Godt, mijn Godt, watilfcr zy^
Mijn heit ah 't heit der dwalen. 3 x 2,

OrbcD tntcgcnluoozbtgcn toe-ïtomfïcIijc!ïILybcn.

Na-dien het Bitter gaet voor 't Soet j <ji

Nu treint mijn Ziel in defen droeven Handt, 1 r<?

Noyt en heb ïck af-geweken Sec. 27 i

Noch op mijn lans &c. ^01
Nu alle menfehen fwijgen.

j S

O.

HofoantDcugöc.
O Deugd, ghy zijtfoo fchoone Sic. 7

Ctjöelnrfc loontiaii quaeb en goeb boot.

O Rulle-looltu llaep, Dacr de ai me menlth in leyt, <?+

O Grootheyt van Gods Liefd' Icv'c. 84
ó^ngcrujtigïjcptjs «Oojfpjong,

Onbeftendigdioef geraoedt, 196
Oncllcltu hert daer over niet, 2-,'<;

O Werclt die ons hei t 196
S.

5Dcr «©ob-Ioofcn nietigfjeyt.

Sy hebben my (foo fegge IfracJ, öjc. f7

T t 3>oö-



Regifter.

g.oobfclieblgtfcfiai?.

Sali"e ure viuchtbaervan verblijden,

Steii-metcBing beg ®ootg.
'S menfchen derven, in fich felven,

Sy dien het hooch gebiedt op Aerden is gegeven,

Siètnïy aen, vol van ellenden, Sec.

jEap-Htcbt.
Staet op mijn Bruyt, &c.

Soo Godts bevel u niet beweegt.

Soo Godt maer eens fijn hooft.

SCtnbceïittngs <©p-mercïitrig.

'T hert is mv benout, Benout (helaes '.

)

'T Geloof allencken kleynder

*T Wapen dat ghv aen moet hebben,

<£ï)nfteltjc&e Magte.
Traen, oogen traen, en wordfonteynen

Beklag ober b'pbelè 3©eet-en €ec-lu(l»

Ter-wijl men hiervan alles foeckt te weten,

Cöjtfreltjc&e ©Irjtfcftap..

Tot vrolijck leven, word hy gedreven,

CFiiiiïeltjr&e oMatenftept.
Ten is niet al- tijdt van vreuchde.dat men fingt

:

'T zy wat de Werelt poogt,

'T hert, verflauwt, onluftig, quellijck,

T hert, geprangt, verlangt na hulpe,

'T is niet dat ghy de Een-dracht prijft,

Tot u verhef ick mijn gelicht

'T bouwen dat de bouwers bouwen.

149
171
272.

3°*

«rri?iftdtjc6 .©ebecfit.

Van te ftrijden wil ick fingen.

«&tta' fieBemngiö onruft.
Verlies van heyl komtuyt de fondt

;

Uwe Wetten, draeg ick liefde 5

Uwe Wet, daer ghy de menfchen uwen wille &c.
Verblijt maer een geringe tijt.

Verfchijnt Heer alderhoogfte Godt.

W.

Waer-om was het, è mijn Ziele. it
'& ïDerelbg fïbelfiept.

Werelt, met uw' fchijn, En vermomde dingen. 60
Wan t Hactfte <©o?beel.

Wanneer de groote dag, die eens moetzjjn, 66

Coe-betlaet bettecbtbecibtgen onber
't<©ubebei;bonbt.

Wat winden dat'er ruyfchen, &c. 79
Wat heeft ons hert een vreugd' ontfangen 97

$£a{ïrjbingg ^alicfiepbt.
Wel aen, o alle vioomen, &c. 107
l^eugbeencoutn'taf fterbenbetaecfitbeer-btgen.
Waer toe, mijn Ziel, waer toe gefteent.' 1 16

1. Met J5tcutoa onber bc ^>onm,
Watis'tonveinoegde menfeh

,

121

iSocbtge ïtofïen-befinntng..
Wie fich ter hooger Schole geeft ntf

! <©tta'e Coeber-laetg 25eb?ot9.
I Waer-om maeckt fich menig moe, 13»

$oob-



Reoifter^

jBoot-f.icrlieliKlieüJ.uIu.

i 8cc.

) xmoed msei't gebaert

Doo: fulirtjc Ccn-tooiiöifricpt,

. d Ben-roodighejrt

Cicrartöcr t):ouüJcn.
nat ghv Chrilten-vrouwen,

EUtgny, trorfe Dwinge-landt,

Wilt mv «M* Snv h-br gefchapen &rc.

Waer-om is 't dar ick u Wetten &:c.

IBapfcfjcn fl)o:gen-|ïonb,
VVitis dcMecficrvijS en goede,

VVaer heel de VVerek goer Sec'.

Wie van de menfehen, Heere,

Weent Nederlant, weent : uwe fchanden
Wat refter noch te leggen

Waer Godt ons niet ontrent geweeft.

UDtflTcn ingang tn 't fctjrfi <©o&jï»
Zijt ghvin ansjlten l'chioomen,

Zaligjn en na dit leven,

283

291
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